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EL TERJESZTÉS
1. napirendi pont Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. április
21. napján tartandó rendes ülésére
Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidej határozatokról, beszámoló a két testületi ülés
között eltelt id szakról
El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester, Dr. Markovics Boglárka jegyz
El terjesztést készítette: Dr. Markovics Boglárka jegyz

Tisztelt Képvisel -testület!

Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. március 27.- április 2. között
megtartott üléseken hozott önkormányzati határozatok közül az alábbiak a lejárt határidej
határozatok:
63/2015.(III.27.) sz. Önkormányzati hat.:
Harkány, 2544/1 és 2545/1 hrsz. valamint a 2544/2 és 2545/2 hrsz. alatti ingatlanok
értékesítésér l
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete a Harkány, 2544/1 és 2545/1 hrsz.,
valamint a 2544/2 és 2545/2 hrsz. alatti ingatlanok eladását megtárgyalta és az alábbiak
szerint határoz. A képvisel -testület nem kívánja értékesíteni a 2544/2 és 2545/2 hrsz. alatti
ingatlanokat, a jelenleg hatályos rendezési terv el írásaira tekintettel. A képvisel -testület
tájékoztatja a kérelmez t, hogy ha továbbra is fenntartja vételi szándékát kizárólag a harkányi
2544/1 és 2545/1 hrsz-ú ingatlanok tekintetében, akkor az ingatlanokat eladásra kijelöli,
egyúttal felkéri a M szaki osztályt, hogy az eladáshoz szükséges értékbecslést rendelje meg,
majd annak ismeretében az eladást újból terjessze a képvisel -testület elé.
Határid : azonnal
Felel s: m szaki osztályvezet
A kérelmez értesítve lett a döntést l, a hátsó telek értékesítése nélkül elállt a vásárlástól.
64/2015.(III.27.) sz. Önkormányzati hat.:
Harkány 0383/1 hrsz-ú külterületi ingatlan vételi szándékának megtárgyalásáról
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete az önkormányzat tulajdonát képez 0383/1
hrsz-ú ingatlant értékesítésre kijelöli. Felhívja a kérelmez t, hogy a vételár megjelölésével
adjon be ajánlatot az ingatlan megvásárlására, amennyiben ez nem történik meg, az ingatlan
vételárának megállapítására ingatlanforgalmi értékbecslés készüljön, ami a kérelmez által
kerül megfizetésre és ezt követ en kerül meghatározásra a vételár.
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Határid : azonnal
Felel s: m szaki osztály
A kérelmez a döntésr l értesítve lett, az ingatlan vásárlására az ajánlatát beadta.

70/2015.(III.27.) sz. Önkormányzati hat.:
Követelés elengedés iránti kérelem megtárgyalásáról (Gyevi Szabó József kérelme)
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete a követelések elengedésének eseteir l
szóló 9/2015.(II.27.) számú önkormányzati rendelet 2. §. g.) pontjában foglalt felhatalmazás
alapján Gyevi Szabó József méltányossági kérelmének helyt ad azzal, hogy felkéri a
kérelmez t jövedelmi viszonyait igazoló dokumentumokat benyújtására. A fennálló 779.774
Ft tartozást elengedi, mivel kérelmez 2003. szeptembere óta rendszeresen fizette fennálló 3
millió Ft-os kötelezettségét, a teljes t ketartozást kiegyenlítette valamint azon felül
megfizetésre került 930.000 Ft kamat is. A képvisel -testület döntött továbbá arról, hogy
Gyevi Szabó József vev tulajdonjoga a pécsi 20923/A/40 hrsz-ú, Pécs, Krisztina tér 22. X.
em. 41. szám alatti ingatlan vonatkozásában az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.
Határid : Azonnal
Felel s: Polgármester
A kérelmez írásban értesítve lett arról, hogy a jövedelmi viszonyait igazoló dokumentumokat
nyújtsa be a hivatalba. Gyevi Szabó József megküldte a személyi okmányainak másolatát,
valamint a nyugdíj összegér l szóló igazolást.
71/2015.(III.27.) sz. Önkormányzati hat.:
A Harkányi Gyógyfürd Zrt. V-VI. medence felújítása ügyében a kivitelez kiválasztásáról
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete a Harkányi Gyógyfürd Zrt. V-VI.
medence felújítására a kivitelez kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás ügyében a bíráló
bizottság javaslata alapján az alábbiak szerint határoz. A képvisel -testület tudomásul veszi és
elfogadja, hogy a lefolytatott beszerzés eredményeképp a fürd V.-VI. medence felújítás
kivitelezési feladatainak ellátására az AKTÍV Ipari, Épít ipari és Kereskedelmi Kft.-vel köt
szerz dést (6344 Hajós,
Kossuth L. u. 21.) nettó 144.413.690.- Ft vállalkozói díj mellett.
A képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert az (erre irányadó kötelez moratórium
lejártát követ en a) kivitelez vel kötend szerz dés aláírására.
Határid : azonnal
Felel s: polgármester
A kivitelez vel a szerz dés aláírásra került 2015. április 8-án.
74/2015.(IV.02.) sz. Önkormányzati hat.:
Német Szövetségi Köztársaság busz pályázatának megtárgyalásáról
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Harkány Város Önkormányzatának Képvisel -testülete támogatja a Német Szövetségi
Köztársaság a Szövetségi Belügyminisztériumon keresztül kiírt „Étel kereken (Essen auf
Rädern)” elnevezés pályázat Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat általi benyújtását.
A képvisel -testület nyilatkozatban vállalja a pályázatban meghatározott 25 % öner

l a

német nemzetiségi önkormányzat által vállalt 1.000.000 Ft-ot meghaladó összeg saját
költségvetése terhére történ biztosítását. A képvisel -testület a pályázati dokumentáció
mellékleteként megállapodást köt a Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzattal az
autóbusz használatára vonatkozóan.
Határid : 2015.04.11.
Felel s: Baksai Endre Tamás polgármester
A pályázat 2015. április 10-én beadásra került.
Határozati javaslat:
…../2015.(IV.21.) Önkormányzati hat.:
Beszámoló lejárt határidej határozatokról
Harkány Város Önkormányzat Képvisel testülete a lejárt határidej határozatokról
szóló beszámolót az el terjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
Határid : Azonnal
Felel s: Jegyz
Harkány, 2015.04.16.
Tisztelettel: Dr. Markovics Boglárka jegyz
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Tárgy: Az Önkormányzat gazdasági
programjának elfogadása
Melléklet:

EL TERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK
2015. április 21-i ÜLÉSÉRE
2. Napirendi pont

Baksai Endre Tamás
polgármester

EL TERJESZT :

Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz
Dr. Hohner Éva igazgatási ügyintéz

AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális
és Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:

-

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

Egyszer többség

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

3. oldal el terjesztés
32. oldal gazdasági program

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:
1

EL TERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2015. április 21. napján tartandó
rendes képvisel -testületi ülésére
EL TERJESZTÉS CÍME: Az Önkormányzat gazdasági programjának elfogadása.
EL TERJESZT : Baksai Endre Tamás, polgármester
EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz , Dr. Hohner
Éva igazgatási ügyintéz

Tisztelt Képvisel -testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló – többször módosított – 2011. évi CLCXXXIX.
Törvény (a továbbiakban Mötv.) 116.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat képvisel testülete hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben
rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felel s.
A Mötv. 116.§ (2) bekezdése alapján a gazdasági program a képvisel -testület megbízásának
id tartamára, vagy azt meghaladó id tartamra szól.
A Mötv. 116.§ (3) bekezdése szerint a gazdasági program az önkormányzatok részére helyi
szinten meghatározza mindazon célkit zéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési
lehet ségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó
figyelembe vételével az önkormányzatok által nyújtandó kötelez és önként vállalt feladatok
biztosítását, fejlesztését szolgálják.
A gazdasági program – a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - tartalmazza
különösen:
az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó
megoldásokat
a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek el segítését,
a településfejlesztési, és adópolitikai célkit zéseit.
A Mötv. 116.§ (5) bekezdése alapján a képvisel -testület a gazdasági programot az alakuló
ülést követ 6 hónapon belül fogadja el.
Jelen gazdasági program tehát az önkormányzat 2015-2019 évekre vonatkozó elképzeléseit
tartalmazza.
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A gazdasági programmal szemben támasztott alapvet elvárások:
a program megvalósításához rendelkezésre álló és megszerezhet források
számbevétele és rendszerezése,
a m ködtetés és fejlesztés területén prioritások kijelölése,
a településen ellátandó feladatok hatékonyságának növelésére vonatkozó
ötletek és elképzelések rendszerbe foglalása,
A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képvisel -testülete a
ciklusának id tartama alatt egy egységes, el re meghatározott célrendszer szerint m ködjön,
fejl djön.
A gazdasági programban meghatározott célkit zések eléréséhez a Képvisel -testületnek két
irányba is koncentrálnia kell:
- egyrészt a célkit zések egymásra épül megvalósítására,
- másrészr la szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére.
A Mötv. 42. § 4. pontja alapján a gazdasági program elfogadása kizárólagos képvisel testületi hatáskör.
A gazdasági programtervezet részletes szövegét az el terjesztéshez csatoltuk.
Kérem a Tisztelt Képvisel -testületet, hogy az el terjesztés alapján a tervezetet alábbi
határozati javaslattal fogadja el.
Határozati javaslat
Harkány Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadásáról
Harkány Város Önkormányzat képvisel -testülete az Önkormányzat 2015-2019. évre szóló gazdasági
programját az el terjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A képvisel -testület felhatalmazza a
polgármestert a dokumentum aláírására.
Határid : 2015. április 21.
Felel s: polgármester

Baksai Endre Tamás, polgármester
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ALAPVETÉS
A munka az els és legfontosabb összeköt érték. A munka az alapja minden ember
létbiztonságának,

önállóságának,

függetlenségének.

A

munka

ad

tartást,

büszkeséget és elismerést abban a közösségben, ahová tartozunk: a családban, a
lakóhelyen, a munkahelyen, a baráti körben. Ezért fontos számunkra, hogy Harkány
fejl djön és b vüljön a munkahelyek száma. Kihasználva az idei évben megnyíló új
Európai Uniós forrásokat, fel kell készíteni a vállalkozásainkat, hogy ezekhez a
forrásokhoz a legkönnyebben hozzáférjenek. Vállalkozóbaráttá kell tennünk a helyi
adópolitikát,

pályázati

információs

pontot

kell

létesíteni

a

városban.

A

beruházásokhoz szükséges engedélyezési eljárások gördülékeny lebonyolítása
érdekében a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatalt egy rugalmas, ügyfélbarát, a
lakosság érdekeit és igényeit maximálisan kiszolgáló hivatallá kell formálni. A
megnyíló új uniós források ismeretében a város hosszú távú fejlesztési elképzeléseit
újra kell gondolni, a prioritásokat meghatározni, az egyes részleteket finomhangolni.
E gondolatok mentén kell létrehozni Harkány hosszú távú fejlesztési stratégiáját,
amelynek része kell, hogy legyen a településfejlesztési stratégia, els lépése lesz a
rendezési terv felülvizsgálata. El kell készülnie a gazdasági stratégiánknak,
amelyben meghatározzuk, hogy milyen mértékben támaszkodunk a fürd re és
milyen fejlesztési irányokat szabunk számára. Meg kell határoznunk, hogy az
idegenforgalom mellett, mely iparokat és iparágakat preferáljunk, hogy Harkány az
önkormányzati ciklus végére egy stabil, több lábon álló az idegenforgalmi jelleghez
jól igazodó gazdasággal rendelkezzen. Ahhoz, hogy ezek a célok teljesüljenek
megfelel

humán stratégiára van szükség, hogy vállalkozásaink számára kell

számú és min ség munkavállaló álljon rendelkezésére. Térségi politikánkba be kell
illeszteni az

s-Dráva Programmal való kapcsolódási pontokat, er síteni kell az

együttm ködést Siklóssal és Villánnyal, nyitottnak kell lennünk a kormányzat és a
kormányzati programok felé. Marketing stratégiánk középpontjába nem csak azt kell
állítanunk, hogy Harkányba azért érdemes jönni, mert itt lehet gyógyulni, jót nyaralni,
hanem azt is kell kommunikálnunk, hogy itt érdemes letelepedni, vállalkozni és
dolgozni, mert itt jó élni. – részlet a polgármesteri programból
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I. BEVEZET
Magyarország önkormányzatairól szóló – többször módosított – 2011. évi
CLCXXXIX. Törvény116.§. (1) bekezdése alapján az önkormányzat képvisel testülete hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési
tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felel s.
A 116.§. (2) bekezdése alapján a gazdasági program a képvisel -testület
megbízásának id tartamára, vagy azt meghaladó id tartamra szól.
A 116.§.(3) bekezdése szerint a gazdasági program az önkormányzatok részére
helyi szinten meghatározza mindazon célkit zéseket, feladatokat, amelyek a
költségvetési lehet ségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági
adottságok átfogó figyelembe vételével az önkormányzatok által nyújtandó kötelez
és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.
A gazdasági program – a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban tartalmazza különösen:
az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására
vonatkozó megoldásokat
a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek el segítését,
a településfejlesztési, és adópolitikai célkit zéseit,

A 116.§.(5) bekezdése alapján a képvisel -testület a gazdasági programot az
alakuló ülést követ 6 hónapon belül fogadja el.
Jelen gazdasági program tehát az önkormányzat 2015-2019 évekre vonatkozó
elképzeléseit tartalmazza.
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A gazdasági programmal szemben támasztott alapvet
program

megvalósításához

rendelkezésre

álló

és

elvárások: a gazdasági
megszerezhet

források

számbevétele és rendszerezése, a m ködtetés és fejlesztés területén prioritások
kijelölése, a településen ellátandó feladatok hatékonyságának növelésére vonatkozó
ötletek és elképzelések rendszerbe foglalása, a település hazai és nemzetközi
kapcsolatainak javítása.
A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képvisel testülete a ciklusának id tartama alatt egy egységes, el re meghatározott
célrendszer szerint m ködjön, fejl djön.
A gazdasági programban meghatározott célkit zések eléréséhez a Képvisel testületnek két irányba is koncentrálnia kell:
- egyrészt a célkit zések egymásra épül megvalósítására, másrészr l
- a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére.

A célkit zések megvalósításakor a Képvisel -testületnek ügyelnie kell arra, hogy az
egyes elképzelések úgy valósuljanak meg, hogy azok a legf bb célként
meghatározottakat segítsék, járuljanak hozzá a részcélok megvalósításához.

A jelen gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához
a Képvisel -testületnek kell a szükséges anyagi eszközöket biztosítani.

Az anyagi eszközök, valamint a vagyon megteremtéséhez nem elegend ek a
szokásos, évr l évre keletkez források (állami támogatások), hanem szükség van
- a pályázati lehet ségek felkutatására, illetve
- az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehet ségek keresésére,
illetve a meglév anyagi források nagyobb mérték kihasználására.

VÁROSUNK ÁTTEKINTÉSE
Településünk földrajzi elhelyezkedését tekintve Baranya megye déli részén található,
a Tenkes- és a Villányi hegység ölelésében. Városunk a Magyarországi Déldunántúli régió Siklósi járásához tartozik. Harkány városa mintegy 4100 lakos számú
kisváros, amely a Siklósi járás egyik kulturális, oktatási és közigazgatási
centrumaként is funkcionál.
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Harkány város gazdasági fejl dését meghatározza turisztikai jellege. A város f
vonzereje a gyógyvíz és az erre épül idegenforgalom, számos vállalkozás m ködik
a településen, melyek nemcsak a helyi lakosságnak, de a környez

települések

lakosainak is munkalehet séget kínál. Sajnos mivel turisztikai vállalkozásokról van
szó, így ezek f leg szezonális munkát jelentenek. Jelent s munkáltató még a
településen

a

Zsigmondy

Vilmos

Harkányi

Gyógyfürd kórház,

a

Harkányi

Gyógyfürd Zrt. és az önkormányzat. Megemlíthet k még a kedvez mez gazdasági
adottságaink, jelent snek mondható a zöldség-gyümölcstermesztés, sz

velés

és a borfeldolgozás. Településünk a Villány- Siklósi Borút tagja.
Az elmúlt években településünk demográfiai helyzete kedvez en alakult. Ez a
tendencia kismértékben a születések számának emelkedésével, nagyobb mértékben
a ’90-es évekt l fellendül migrációs attit ddel magyarázható.
Településünk infrastrukturális ellátottsága az országos átlag tükrében kiemelked .
Belterületi útjaink 93 %-a szilárd burkolatú, a vízhálózat lefedettsége 100 %-os, a
szennyvízcsatorna hálózat lefedettsége 85 %.
Önkormányzatunk feladatai közül az egyik legfontosabb a városfejlesztés.

PRIORITÁSOK
A program a 2015-2019. évekre szól, de olyan célokat is tartalmaz, melyek
túlmutatnak a jelenlegi cikluson, mintegy iránymutatást javasol a következ
id szaknak is. A sorrendiség meghatározásánál fontos szerepet játszanak az anyagi
lehet ségek – különösen a Széchenyi 2020 nyújtotta valamint– azok a programok,
melyek a civil, magán- és közszféra érdekegyesítése által jöhetnek létre.
Fontos a népességmegtartó szerep, mindenekel tt a kötelez

önkormányzati

feladatok teljesítése, a jogkövet magatartás, ezért els helyen a törvény által el írt
kötelezettségek teljesítését szolgáló programok állnak.
A meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a Képvisel -testületnekkonzultálva a lakossággal – biztosítani kell a szükséges anyagi forrásokat, vagyont,
melyhez az alábbi feladatokat rögzíti:
a város legjelent sebb bevételét jelent helyi adók tekintetében biztosítani kell
a jövedelmez ség arányában a teherviselést,
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nyomon kell követni a költségvetési támogatási rendszert, ki kell használni a
támogatási rendszer által nyújtott el nyöket,
a város bevételeinek kedvez bb alakulása érdekében tovább kell fejleszteni a
marketing tevékenységet, mellyel emelni lehet a turizmus és gyógy-turizmus
keretében a városban pihenést, gyógyulást keres k számát,
felül kell vizsgálni a városban m köd

intézmények még gazdaságosabb

fenntartását, alternatívákat kell rá kidolgozni a döntés el készítése érdekében,
át kell tekinteni a meglév

vagyontárgyakat, azok hasznosítási módját,

lehet ségeit, a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát, javaslatot kell
kidolgozni az egyes vagyontárgyak megfelel hasznosítására, értékesítésére,
a vagyontárgyak hasznosításából származó bevételeket fejlesztési célokra
kell felhasználni.
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II. HELYZETELEMZÉS
1.Településünk földrajzi és demográfiai adatai
Jogállás: város
Megye:

Baranya megye

Járás:

Siklósi

Kistérség: Siklósi
25,69 km2

Terület:

Lakosság: 4 087 f
Honlap:

www.harkany.hu

Statisztikai adatok
Terület

25,69 km2

Lakosság

4 087 f

Néps

159 f /km2

ség

Lakások száma
Településrészek
száma

2 060
7

Harkány településrészei

Megnevezés

Népesség Lakások

Egyéb
lakóegységek

Irányítószám

Jelleg

Távolság
központtól

(f )

száma

3 899

2 022

1

7815

Kemping

0

0

0

7815

Kt.

1

Malomtelep

7

3

0

7815

Mgl.

0.6

Sz

79

25

19

7815

Mgl.

3.1

Tött sitanya

16

6

0

7815

Mgl.

0.7

Vasút köz

9

4

2

7815

Kt.

1

Vasúti rház

0

0

0

7815

Forg.

0.5

Központi
belterület

száma

e

(km)
0

Külterület

hegy
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a

2.Település bemutatása
Harkány városa Baranya megye déli részén található, mintegy 8 km-re a horvát határtól.
Neve feltehet en Töhötöm fia, Horka (Harka) nevéb l ered, amelyet 1323-ban említ el ször
írásos emlék, Nagh Harkan néven.
Harkány város lakónépessége 1998. évben 3.345 f volt, 2003-ban 3588 f , 2011-ben 4065
, de vonzáskörzete és a több, mint 3.000 üdül egységben tartózkodó vendégeknek
köszönhet en éves szinten jelenleg mintegy 500 ezer turistáról kell gondoskodnia. Az 1990es években ez a szám közel két millió volt.

Harkány közigazgatási területe 2.568,6 hektár, ebb l belterület 426,6 hektár, mely 51,8 ha
üdül területet is magában foglal, erd területe 333,6 ha. Harkány a Dél-dunántúli régió
legnagyobb idegenforgalmával rendelkez

települése, köszönhet en az egyedülálló

gyógyvizének.
Az 1990-es évekt l a bevásárló-turizmus szerepének növekedése kapcsán a foglalkoztatás
egyre szélesebb vonzáskörzetet érintett. A település fejlettségét jól mutatja, hogy a m köd
vállalkozások száma ugrásszer en emelkedett, 1998-ban már 915 volt. A szolgáltatás, a
kereskedelem és a vendéglátás terén a min ségi és mennyiségi fejl dés egyaránt
megjelent.
A település 59 ha 3.440 m2-es zöldterülete és az 1.962 m2-es virágos terület jól kiegészíti a
rendezett, nagy zöldterület

magántelkeket. Új szállodák, panziók, vendéglátóegységek,

üdül k, lakások és új intézmények, intézményrészek (iskola, óvoda, sportcsarnok,
Tourinform-iroda, szabadtéri színpad) épültek. A közm ellátás területén nagy beruházások
valósultak

meg

(szennyvíztelep,

szennyvízhálózat, kábel

tv-hálózat,

telefonközpont

hálózattal, út- és kerékpárút építése-felújítása, h központ vezetékhálózattal, közvilágítás
átalakítása, hegyi villamosítás, stb.).
A település fejlettsége, térségi szerepe, kiemelked idegenforgalmi jelent sége és a helyi
közvélemény elvárása indokolta a képvisel testület döntését, amely szerint kezdeményezte
Harkány nagyközség várossá válását. Ezt követ en 1999. július 1-én Harkány, a
köztársasági elnök döntése alapján városi rangot kapott.
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Statisztikai adatok szerint Harkányban 1352 személygépkocsit, 168 tehergépjárm vet, 16
autóbuszt, 50 motorkerékpárt, 30 lassú gépjárm vet tartanak nyilván, a vállalkozások száma
meghaladja az ezret. A Harkányban fellelhet

1815 lakásból 910 lakásban kábeltévé

el fizetés van, 152 ISDN vonallal. Egy Postahivatal m ködik, kb. 268 ezer m3 a szolgáltatott
víz

mennyisége,

szilárdhulladékot

1879

az

szállítottak

összes
el

a

gázfogyasztók
településr l,

száma.

187.629

2752

tonna

települési

vendégéjszakát

jegyeztek

Harkányban. Egy általános és zeneiskola m ködik Harkányban, egy Óvoda. Rendelkezünk
egy benzinkúttal, autóbuszpályaudvarral, kempinggel, Gyógyfürd vel, Gyógykórházzal,
MÁV- gyógyházzal, Szociális Otthonnal, Piaccsarnokkal, Rend

rssel, Könyvtárral,

vel dési Házzal és Sportcsarnokkal. 2011-ben 1952 f volt a helyben foglalkoztatottak
száma, 340 f a máshová eljárók száma. A 10 évvel korábbi népszámláláskor, 2001-ben 87
lakos vallotta magát horvát nemzetiség nek, 94 f németnek, 7 f roma-cigánynak, 19 f
szerbnek. Harkányban 12 nagy szálloda, háromszor ennyi panzió, és többszáz
magánszálláshely van, melynek többsége családi vállalkozásként m ködik, de nagyrészt a
vendéglátó-ipari és a kereskedelmi munkaadók biztosítják az aktív korúak megélhetését.
Harkányban a legnagyobb munkáltató jelenleg a Gyógyfürd , illetve a Gyógyfürd kórház.
2013-ig a legnagyobb foglalkoztatók közé tartozott az Önkormányzat, de az iskolák
államosításával (tanárok, nevel k) a közepes nagyságú foglalkoztatók közé terült.

Harkány szellemisége, kulturális- és sportélete, partnerkapcsolatai (8 testvérvárosa van)
terén is sokat fejl dött az utóbbi évtizedben, ami a közösségi hozzáállás er södését is
mutatja. Bár a település a XVI. században kapcsolódott a reformációhoz, 1980-ra a római
katolikusok száma már 2000 volt. A református templomok 1798-ban és 1802-ben épültek,
míg a katolikus templom 1906-ban, az új szárnya 1980. évet kezd

en épült meg.

A hagyományos kisvárosi funkciókat és azok térségi hatását messze meghaladja Harkány
idegenforgalomban betöltött szerepe, melyet az Európában egyedülálló gyógyvizének
köszönhet. Harkány település rendelkezik az ország legrégebbi vidéki gyógyfürd jével, a
2015-ben 192 éves Gyógyfürd

- mely 99,97 %-ban Harkány Város Önkormányzata

tulajdona- 2013-ban elnyerte az 5 csillagos min sítést.
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3. Az önkormányzat bemutatása
Az önkormányzat közigazgatási feladatokat lát el, illetve kiemelt figyelmet fordít a megye
lehet ségeinek feltárására. Figyelemmel kíséri a városban él k foglalkoztatási helyzetének
alakulását, segíti a nemzeti, etnikai kisebbségek életmin ségének javítását, figyelemmel
kíséri a fejlesztési programokat. Az önkormányzat jogi személy, m ködési illetékességi
területe Harkány város közigazgatási területére terjed ki. Feladat- és hatáskörét a képvisel
testület gyakorolja. Az önkormányzatot a polgármester képviseli.

Az önkormányzat feladatai a közszolgáltatások körében:
•

településrendezés és településfejlesztés,

•

az épített és természeti környezet védelme,

•

lakásgazdálkodás,

•

vízrendezés, csapadékvíz elvezetés és csatornázás,

•

köztemet fenntartása,

•

helyi közutak és közterületek fenntartása,

•

köztisztaság, településtisztaság biztosítása,

•

közrem ködés az energiaszolgáltatásban,

•

közrem ködés a foglalkoztatás megoldásában,

•

gondoskodás az óvodai nevelésr l és mint m ködtet , az általános iskolai oktatásról
és nevelésr l,

•

gondoskodás az egészségügyi és szociális ellátásról, valamint a gyermek és
családvéd feladatokról,

•

a közm vel dési, tudományos, m vészeti tevékenység és sport támogatása, a
közösségi tér biztosítása,

•

a nemzetiségek jogai érvényesítésének biztosítása,

•

az egészséges életmód közösségi feltételeinek el segítése,

•

gondoskodás a helyi t zvédelemr l, közbiztonság helyi feladatairól.
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Az önkormányzat köteles gondoskodni:
•

az egészséges ivóvízellátásról az óvodai nevelésr l, és mint m ködtet az általános

iskolai oktatásról és nevelésr l,
•

az egészségügyi és szociális alapellátásról, továbbá a gyermek- és ifjúsági
feladatokról,

•

a közvilágításról,

•

a helyi közutak és köztemet k fenntartásáról,

•

a nemzetiségek jogainak érvényesülésér l,

•

a gyermekvédelmi rendszer m ködtetésér l,

•

a nyilvános könyvtári ellátás rendszerének m ködtetésér l,

•

a helyi közösségi tér biztosításáról,

•

a sportfeladatok ellátásáról,

•

helyi jelent ség védett természeti terület fenntartásáról, a természet állapotának
fejlesztésér l, rzésér l, védetté nyilvánításáról,

•

a környezet védelmér l,

•

a települési szilárd hulladék és nem közm vel összegy jtött háztartási szennyvíz
összegy jtésér l, elszállításáról és ártalommentes elhelyezését biztosító helyi
közszolgáltatásról,

•

a közös önkormányzati hivatal m ködtetésér l.

Általános gyakorlat szerint a helyi önkormányzat önként vállalt feladatokat is elláthat a
lakosság igényei alapján, anyagi lehet ségeit l függ en. Ide tartozik pl. a településfejlesztés,
a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, lakásgazdálkodás,
vízrendezés, csatornázás, közterület fenntartás, köztisztaság és közbiztonság biztosítása
stb.

12

Önként vállalt önkormányzati feladatok különösen:
•

mez

ri szolgálat fenntartása,

•

helyi közszolgálati tv, s havonta megjelen önkormányzati lap és az idegenforgalom
fejlesztése,

•

társadalmi szervezetek, továbbá vállalkozások támogatása,

•

nemzetközi kapcsolatok létesítése,

•

turizmus városi szervezése, koordinálása, ennek keretében szoros együttm ködés a

Helyi Turisztikai Egyesülettel,
•

piac csarnok m ködtetése.

Az önkormányzat feladatainak minél színvonalasabb ellátása érdekében társulásokat hozott
létre, illetve már meglév

társulásokhoz csatlakozott, melyek a következ k: Harkány és

Térsége Közoktatási Intézményi Társulás (az állami intézményfenntartó központok
létrejöttével megsz nt), Harkány és Térsége Óvodai Intézményi Társulás, Siklósi Többcélú
Kistérségi Társulás - 2014. év végén megsz nt, feladatait részben a Villányi Mikrotérségi
Szociális és Gyermekjóléti Társulás vette át. Évek óta jól m köd kapcsolatot tartunk fenn a
Harkányi Nyugdíjasklubbal, a Tenkes Környezetvédelmi Egyesülettel, valamint a Zöldforrás
Környezetvédelmi Egyesülettel és a Szebb Jöv Alapítvánnyal.

Harkány gazdasági fejl dését meghatározza turisztikai jellege, a város f

vonzereje a

gyógyvíz és az erre épül idegenforgalom, melynek fellendülését nemzetközi kapcsolatok is
segítik. Testvérvárosi, illetve együttm ködési kapcsolata van a városnak Beliscevel
(Horvátország), Crikvenicával (Horvátország), Bruckköbellel (Németország), Szczawnicával
(Lengyelország),

Trogirral

(Horvátország),

Péterrévével

(Szerbia),

Tusnádfürd vel

(Románia), Puscával (Horvátország) Kurchatovval (Oroszország) és Hajdúböszörménnyel.
A Harkányban megrendezésre kerül

programokra minden esetben meghívást kapnak

partnervárosaink is, így az ott él emberek és helyi lakosaink együtt használhatják közösségi
tereinket, igénybe vehetik a város intézményeinek szolgáltatásait.
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4. Harkány jelenlegi gazdasági helyzete

4.1

A vagyoni helyzet

Az Önkormányzat vagyona a 2014. évi zárómérleg alapján 9 391 millió forint.
Az Önkormányzat vagyonszerkezete a következ :
Ingatlan
db

Vagyonelem megnevezése

száma
Forgalomképtelen

törzsvagyon

(nem

értékesíthet ,

forgalomképes

törzsvagyon

vagyonból
a vagyon
részaránya

nem

terhelhet , a kötelez feladatok ellátását biztosító vagyon)

Korlátozottan

Az összes

431

34,41%

19

46,75%

389

18,84 %

(meghatározott

feltételekkel értékesíthet , illetve megterhelhet vagyon)
Egyéb (forgalomképes vagyon, amely szabadon értékesíthet
és megterhelhet )

A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó f bb ingatlanok: közterületek, utak,
köztemet
Korlátozottan

forgalomképes

törzsvagyon

körébe

tartozó

f bb

vagyonelemek:

Önkormányzati Hivatal, Iskola, Óvoda, Egészségház, volt okmányiroda épülete, M vel dési
Ház, Rend rség épülete, üzemeltetésre átadott ivóvíz és szennyvíz közm hálózat,
közm hálózatot kiszolgáló épületek, gépek.
Egyéb (forgalomképes) vagyoni körbe tartozó vagyonelemek: lakóházas ingatlanok, amely
egy része érvényes lakásbérleti szerz dés szerint hasznosul, más része a város
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területrendezési céljait szolgálja. A nem kötelez

feladatok ellátását szolgáló épületek,

építmények között található a Sporttelep, az árusoknak helyet biztosító Piactér, Erkel F.
utcai társasüdül . Az Önkormányzat jelent s értéket képvisel

beépítetlen területtel

rendelkezik, tulajdonunkban szántó, erd , gyep is található.
A vagyon vagyonelem szerinti megoszlása kedvez , mert az egyéb vagyon körébe sorolt
vagyonelem aránya nem alacsony, így van szabad, az egyes önkormányzati célkit zések
megvalósításakor anyagi forrásként figyelembe vehet vagyon.

4.2. Összefoglaló Harkány Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodási
adatairól
Harkány Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó Harkányi Közös Önkormányzati
Hivatal, Harkányi Kulturális- és Sport Központ, Harkány Városi Könyvtár 2014. évben 114 f t
foglalkoztatott, további 28 f közfoglalkoztatásban dolgozott. A Harkányi Óvodai Társulás
intézményeként m köd Harkányi Óvoda 33 f nek biztosított munkalehet séget.
A kötelez

feladatok megfelel

önkormányzatnál képz

színvonalú ellátása az állami támogatáson felül az

bevételek nélkül elképzelhetetlen. Önkormányzat saját bevételei

a helyi adóztatásból származó közhatalmi bevételek és az intézményi bevételként befolyó
óvodai, iskolai gyermekétkeztetésb l, illetve szociális étkeztetésb l származó ellátási
díjakon felül az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételek. Kötelez
feladatok ellátására az államtól az eseti jelleg

támogatásokat figyelmen kívül hagyva,

404 432 e Ft érkezett. Az Önkormányzat helyi adóztatásból származó bevételeinek összege
405 478 e Ft, önkormányzati vagyonhasznosításból befolyó éves bevétel összege 80 304 e
Ft volt. A számszer sített adatok is jól mutatják, hogy a céljelleg támogatások, illetve eseti
jelleggel vállalt feladatokhoz kapcsolódó feladatok finanszírozására érkez támogatásokon
felül a m ködtetéshez szükséges forrás több, mint 50 %-át az önkormányzatnak kell
biztosítani.

Emiatt kiemelt fontosságú a saját bevételek beszedése, a kintlév ségek

csökkentése, az önkormányzati vagyonnal való gondos gazdálkodás.

2013. év elején az önkormányzat hitel és kötvénykibocsátásból adódó kötelezettségeinek
összege 4 640 038 e Ft volt. A 2013. év májusában megvalósuló adósságkonszolidáció után
az adósságállomány 1 435 699 e Ft-ra csökkent. A kormányzatnak köszönhet en 2014.
február 28-án a hitelintézetek felé még fennálló adósságállomány teljes mértékben
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kiegyenlítésre került. A két lépcs ben megvalósuló adósságkonszolidáció az önkormányzat
számára kiemelt fontosságú, mert e nélkül a m ködtetés került volna veszélyben,
fejlesztésekre, el re lépésre hosszú évekig nem lett volna lehet ség. A Harkányi Gyógyfürd
felé év elején fennálló 105 846 e Ft kölcsönt és a kölcsön után felhalmozódott 57 435 e Ft
kamatot saját forrásból kell megfizetni. Az októberi önkormányzati választás eredményeként
polgármester váltás történt. A polgármesteri átadás-átvétel során számbavételre kerültek a
fennálló követelések, kötelezettségeket, folyamatban lév

peres ügyek. Az összesítésb l

kiderült, hogy a kormányzati segítség ellenére az önkormányzatnál a rendezend
kötelezettségek állománya jelent sen nagyobb a kintlév ségekb l remélhet bevételnél, ami
a 2015. évi gazdálkodást jelent sen behatárolhatja. A Tenkesvíz Kft.-vel 2012. évben
hosszú távra kötött üzemeltetési szerz dés ellehetlenülése miatt 83 022 e Ft-ot és további
5 455 e Ft kamatot kell visszafizetnünk. A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt felé 2015.
szeptember végéig, havi rendszerességgel, összesen 26 293 e Ft-ot kell kifizetnünk. Az F-L
Immo Kft felé joger s bírósági ítélet alapján 62 225 e Ft t ke, továbbá 16 177 e Ft kártérítési
kötelezettség állt fenn, melyet haladéktalanul rendezni kellett. Átadáskor öt munkaügyi per
volt folyamatban. Minden egyes munkaügyi pernél a bíróság kizárásával sikerült egyezségre
jutnunk, ezek rendezése több, mint 10 millió forintba került.. A Harkányi Gyógyfürd

felé

fennálló tartozás év közben ugyan jelent sen csökkent, majd év végén kiegyenlítésre került.
57,5 millió Ft-ból elkészült a Kossuth utca legforgalmasabb szakaszának térburkolása, de
pénzügyi rendezése 2015. áprilisában történt meg. Ezzel szemben olyan kintlév ségeket
tartunk nyílván mely egy része nem érvényesíthet , egy másik része csak hosszabb távon
folyhat be. 2014. szeptember 30-án rendkívüli önkormányzati támogatásra nyújtottunk be
igényünket. A december eleji döntésnek köszönhet en 159 972 e Ft támogatást kaptunk az
F-L-Immo Kft-vel szemben fennálló kötelezettség rendezésére, illetve a Gyógyfürd kölcsön
kiegyenlítésére. December végén a Harkányi Gyógyfürd

5-6. számú medencéjének

felújítására, illetve csúszda építésére 215 000 e Ft vissza nem térítend támogatás érkezett.
Ezek a jelent s összeg

támogatások forrást biztosítottak a fennálló kötelezettségek

részbeni rendezésére, illetve az elodázhatatlan fürd felújítás megkezdésére, azonban a
fennmaradó kötelezettségek alapvet en határozzák meg az önkormányzat 2015. évi
gazdálkodását.
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III. FEJLESZTÉSI IRÁNYOK ÉS CÉLOK

1. Humán és közszolgáltatási célok fejlesztése:

komplex helyi társadalomfejlesztési program megvalósítása
Egészségügyi ellátást szolgáló épület felújítása, akadálymentesítése
Kitaibel Pál Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény „B”
jel

épületrészének felújítása és a m ködtetés költségeinek csökkentése érdekében

téskorszer sítési és világítástechnika korszer sítési munkáinak elvégzése
Sportcsarnok állagmegóvása érdekében, tet

felújítása, festési munkák elvégzése,

ködési költségek csökkentése érdekében nyílászárók cseréje, bels világítás cseréje,
valamint f téskorszer sítés megvalósítása, az épület akadálymentesítése.
Sportöltöz kivitelezési munkáinak folytatása.

2. Környezetvédelmi célok

Fontos a meglév

természeti értékek, meg rzése. Fontos a környezeti elemek, a föld, a

leveg , a víz és a természeti környezet, továbbá az ember által létrehozott, épített környezet
értékeinek védelme. Ennek érdekében meg kell alkotni Harkány város Környezetvédelmi
Programját:

Leveg védelem
A cél a jó leveg min ség fenntartása, a település környezeti leveg min ségének
javítása.

Vízvédelem
–

szennyvíz hálózat még hiányzó elemeinek kiépítése,

–

felszíni csapadékvíz-elevezet rendszer építése, meglév k karbantartása
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Földvédelem
–

parlagterületek teljes gyommentesítése, megel

jelleg parlagf -mentesítés

Települési környezet védelme
Hulladékkezelés, szelektív gy jtés házakig való kiterjesztése
Helyi környezet-egészségügy fejlesztése

3. A település hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere

Harkány els sorban az idegenforgalom tekintetében került fel a topográfiai és mentális
térképekre. Harkány els sorban gyógyüdül

központ és gyógyhely. A nemzetközi

idegenforgalomban az azonos jelleg hazai és nemzetközi gyógyüdül helyekkel verseng az
idegenforgalmi piacokon.
Harkány

Város

Önkormányzata

Bruchköbel,

Crikvenica,

Szczawnica,

Péterréve,

Tusnádfürd , Trogir és Kurchatov településekkel írt alá testvérvárosi kapcsolatot
dokumentáló oklevelet.

4. Fejlesztési irányok
Azok az intézkedéscsoportok tartoznak ide, melyek közvetlen hatást gyakorolhatnak a helyi
gazdaság jövedelemtermel képességére, húzóágazatok megtelepedésére, a meglév k
er södésére és fejl désére. A város versenyképességének továbbra is legfontosabb eleme
a turizmus fejlesztése, befektetés ösztönzés.

4.1.A turizmus fejlesztése

Az egészségturizmus felé általánosan, egyre növekv

mértékben jelentkez

kereslet

megalapozza a település „Gyógyhelyi központtá” történ alakulását. Harkányban a gyógyés wellness turizmus feltételei adottak, a gyógy-turizmus sikeres ágazatként m ködik. A
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fejlesztésekkel a wellness és a gyógy-turizmus elemei egyaránt fejl dnek és legfontosabb,
hogy ezek differenciálása, egymástól való megkülönböztetése fog megtörténni.
Tekintettel arra, hogy az adottságaink kiválóak, lehet séget lát a Képvisel -testület arra,
hogy az egészségturizmus mellett a élmény- és sportturizmust is fejlesztésre kerüljön.

4.2. Gazdasági infrastruktúra fejlesztés

Az intézkedés legfontosabb célja a kis- és középvállalkozói réteg számára megteremteni a
fejl dés infrastrukturális feltételeit annak érdekében, hogy piaci pozíciójuk, így a
foglalkoztatásban betöltött szerepük hosszú távon is szilárd maradjon. Az intézkedéscsoport
célja olyan gazdasági területek, mely el segítheti a helyi kis-középvállalkozások élénkülését,
továbbá újak megtelepedését.

IV. Befektetés támogatási politika
Az intézkedés célja az, hogy új befektet i csoportok jelenjenek meg Harkányban. Meg kell
határozni azokat a tennivalókat, amelyek révén a befektet k Harkányt vonzónak találják a
ke szempontjából.

A munkahelyteremtés feltételeinek el segítése valamint a humáner

és a nevelési-

oktatási infrastruktúra fejlesztése

Az intézkedés célja, hogy megkönnyítse, el segítse egyrészt a magasan kvalifikált
munkavállalók

letelepedését,

másrészt

a

humáner forrás

fejlesztést,

a

munkaer

versenyképességét. Harkányban a munkanélküliség alacsonyabb értéket mutat, mint a
környez

településeken, ennek ellenére fontos, hogy a településen él k számára a

munkalehet ség biztosított legyen. Ez el segíthet
szorosabb együttm ködéssel is.
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a gazdasági élet szerepl ivel vállalt

Nevelési-oktatási infrastruktúra fejlesztése intézkedés célja kett s: az oktatási feltételek
javítása és a fenntartási költségek csökkentése.
A humáner forrás fejlesztése érdekében már az általános iskolában figyelmet kell fordítani
az idegen-nyelv oktatásra.

V. Településfejlesztési politika

1. Építési telkek, ingatlanok eladása
A cél, hogy az önkormányzati építési telkek, ingatlanok eladásával ide vonzza a befektetni
vágyókat. A telekvásárlási „kedv” javítása érdekében az önkormányzatnak intenzívebben
kell fellépni.

2. Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Új utak építését vagy meglév k rekonstrukcióját irányozza el , amelyek egyaránt szolgálják
a város üdül jellegének megóvását, kerékpárutak fejlesztését, a közlekedés ésszer sítését.

3. Közm fejlesztési program
Csatornahálózat fejlesztése
Az

intézkedés

célja

a

város

közm -ellátottságának

emelése

olyan

belterületek

bekapcsolásával, amelyek eddig nem rendelkeztek csatornával.
Vízközm fejlesztés
Az intézkedés hálózat-rekonstrukciót és új hálózati elemek kiépítését tartalmazza.
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Csapadékvíz-elvezetés fejlesztése
Az intézkedés céljaként a meglév létesítmények és tervek felülvizsgálatával a polgármesteri
hivatal folyamatosan végezze a vízelvezetéssel kapcsolatos üzemeltetési feladatait,
intézkedjen az ingatlanok vízelvezetésének és útcsatlakozásainak ellen rzésér l és a
lehetséges pályázati forrás igénybevételéhez javaslatot készítsen a csapadékvíz elvezetési
rendszer korszer sítésére és továbbfejlesztésére.
Pályázatok benyújtásával kell megteremteni a csapadékvíz elvezetés anyagi feltételeit.

4. A kulturális intézményrendszer fejlesztése
A város kulturális hagyományainak, lehet ségeinek további fejlesztését, kulturális fesztiválok
szervezését jelenti a megfelel „élettér” kialakításával.

5. A sport célú intézményrendszer fejlesztése
A város biztosítja a helyi lakosoknak és az ide látogató turistáknak egyaránt az egészséges
élet feltételeit, a felüdülés lehet ségét, sportolási lehet ségeket.

VI. Városüzemeltetési politika célkit zései

- parkfenntartás, parképítése
- település tisztasági feladatok
- temet fenntartás
- piaci feladatok ellátása
- nyilvános WC üzemeltetése
- sportlétesítmények karbantartása
- hóeltakarítás
- síkosságmentesítés
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A városüzemeltetés kapcsán az alábbi intézkedéscsoportokat emeltük ki:

1. A játszóterek, városi zöldterületek fejlesztése
Az intézkedés a városi zöldfelületek – parkok, közterek, játszóterek, zöldsávok, erd k –
megújításával, létrehozásával, gondozásával kapcsolatos projecteket tartalmazza.

2. Hulladékgazdálkodás fejlesztése
Kiemelked en fontos a szelektív gy jtés technikai feltételeinek további fejlesztése.

3. Az épített és természeti környezet fejlesztése
Az intézkedés célja a természeti környezet megóvása, a természeti és épített környezet
tisztaságát és a lakosság környezettudatos szemléletváltását segít program.

VII. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására
vonatkozó megoldások

1. Egészségügyi, szociális infrastruktúra fejlesztése
A település városi rangjához és körzetközponti szerepéhez igazodóan vállal ezen a területen
központi szerepet.
ködik a Gyermekjóléti és Családsegít

Szolgálat, házigondozói szolgálat, a hétközi és

hétvégi orvosi ügyelet.

2. Információ technológiai fejlesztések
Az intézkedés szorosan kapcsolódik az elektronikus ügyintézés – az e-közigazgatás –
kialakításához.
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VIII. Az adó politika célkit zései
Az adóbevételek az önkormányzat költségvetésének jó részét képezik. Ezért a célkit zések
között a jöv ben megvalósítható intézkedéscsoportok kerültek rögzítésre.

IX. Önként vállalt önkormányzati feladatok

- mez

ri szolgálat fenntartása

- társadalmi szervezetek, továbbá vállalkozások támogatása
- nemzetközi kapcsolatok létesítése
- turizmus városi szervezése, koordinálása
- piac csarnok m ködtetése
- sportcsarnok m ködtetése.

A lakosság naprakész tájékoztatása, és a nyilvánosság elvének szem el tt tartása
érdekében. Szintén a fenti célokat szolgálja a televízióban történ rendszeres megjelenés.

X. Operatív program

1. Önkormányzati bevételek növelése

1.1. Ingatlanhasznosítás
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Harkányban az ezredforduló éveiben, az akkori körülményeknek, a városvezetés
döntéseinek köszönhet en egyre több ingatlant vásárolt fel az önkormányzat. A harkányi
fürd

ázsiójának csökkenése az elmúlt évek gazdasági válsága következtében- nagy

általánosságban is- oda vezettek, hogy ezek az ingatlanok piaci értéke nagymértékben
lecsökkent.
A rendezési terv és egyéb szerepet játszó tényez k miatt felvásárolt ingatlanok egyre
nagyobb terhet jelentenek az önkormányzatnak. (adók kiesése, az ingatlanok karbantartása,
kezelése)
Az elmúlt években az ingatlan forgalom nagymérték

visszaesése, az ingatlanok

karbantartásának teljes hiánya következményeként a lakóingatlanok értéke folyamatosan
csökkent, állaguk leromlott. Némely lakóingatlan, ma már bontásközeli állapotban van.
Jelenleg els dleges céllá vált az ingatlanok értékesítése, hasznosítása. Egyrészt bevételt
jelent az amúgy is sz kös költségvetésben, (bérbe adás esetén, pedig egy állandó bevételi
forrás

lehet),

valamint

a

karbantartás sem nyomja

az

önkormányzat

vállát.

A

lakóingatlanokkal kapcsolatban elmondható, hogy jó részük él , vagy lejárt bérleti
szerz déssel, illetve jogcím nélküli lakók, lakásfoglalók életvitelszer en lakják az
ingatlanokat. A bérleti szerz déseket átvizsgálva a következ

megállapítás tehet : szinte

minden bérl nek, lakáshasználónak tartozása áll fenn az önkormányzat felé, zömében több
évre visszamen leg is. Köszönhet en az el

városvezetésnek, ezek a kintlév ségek már

a 2 millió Ft összeget meghaladják jelenleg.
Javaslat: A bérleti szerz déseket egyenként áttekinteni, a bérleti díjak összegét
felülvizsgálni,

a

tartozások

behajtására

intézkedni.

Az

értékesíthet

ingatlanokat

mihamarabb meg kell hirdetni, a bontásra váró épületeket le kell bontani. Az építési telkekre
és fejlesztési területekre befektet t kell keresni.

1.2. Közterületek, parkolók hasznosítása

A képvisel -testület feltett szándéka Harkány városban egy új, az igényeknek és a kor
követelményeinek megfelel

parkolási rendszer kialakítása és m ködtetése. Ennek

érdekében egy komplex tanulmányterv készült a rendszer kialakításáról. Ennek részei
különösen: szolgáltatási terv, parkoló zónák, parkolási helyek kialakításának tervezése,
eszközigény-felmérés, javaslattétel parkolási díjak összegére – összehasonlító árakkal
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alátámasztva- költségbecslés és likviditási terv, valamint a megbízás tárgyát érint en
szakmai tanácsadás volt.
A rendszer bevezetésének célja nem a városba látogatók vagy a helyi lakosság terheinek
növelése, hanem a szabályozott, rendezett keretek között m köd parkolás megteremtése.
Ennek érdekében a parkolási díjakból befolyt bevételeket – a bekerülési költségek
megtérülését követ en – az önkormányzat a parkolók és közterületek állapotának
feljavítására, új parkoló(k) kialakítására fogja felhasználni. A képvisel -testület feltett
szándéka, hogy e fontos célok megvalósulása mellett a helyi lakosság illetve az ide látogató
vendégek terhei a lehet legkisebb mértékben növekedjenek.

1.3. Adóbevételek növelése

A helyi adóbevételek növelése érdekében fokozni kell az idegenforgalmi adó beszedésének
hatékonyságát, vissza kell szorítani az adó eltitkolás mértékét. Ennek érdekében fejleszteni
kell a háttér infrastruktúrát, informatikai rendszert, vendégellen rzésben résztvev
munkatársak számát.

1.4. Kintlév ségek kezelése

A

harkányi

önkormányzatnak

jelent s

kintlév ségei

vannak

els sorban

adókból,

másodsorban intézményfinanszírozási hozzájárulásokból, harmadrészt vállalkozások és
magánszemélyek által felhalmozott bérleti díjakból és egyéb térítési díjakból. Ezen
kintlév ségek behajtására határozott lépéseket kell tenni ennek jogi és személyi hátterét
biztosítani szükséges.

2. Hatékony város és turisztikai menedzsment koncepció
Az önkormányzat jelent s bevételi forrása az idegenforgalmi adó, valamint az utána
igényelhet

állami támogatás. A cél egy olyan rendszer kidolgozása, amellyel ösztönözni

lehet a vendégtartókat az adó bevallására, és megfizetésére. Olyan adópolitika kialakítása a
cél, amellyel lehet vé válik, hogy a bevételb l a város feladatait végre tudja hajtani,
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másrészr l ösztönz en hasson a városban m köd

és ide betelepül

vállalkozások

számára. Ahhoz hogy városunkban jelent sen javítani tudjuk az idegenforgalomból
származó bevételeket, vállalkozói szinten az árbevételt, önkormányzati szinten a helyi adók
beszedési hatékonyságát növelni kell, különös tekintettel az idegenforgalmi adóra. Ez a célt
csakis egy hatékonyan m köd

informatikával megtámogatott városi idegenforgalmi

menedzsment szervezet felállításával képzelhet el.

Városi turisztikai menedzsment koncepció

Városi turisztikai menedzsment folyamata
A helyi idegenforgalom makro- és mikrokörnyezetér l érkez

információkat – az

érintett szervezeteken keresztül – a TDM szervezet (Harkányi Turisztikai Egyesület) gy jti
össze. A makrokörnyezetr l információkat: a KSH által készített statisztikák, internet,
szaklapok, elemzések, a konkurencia figyelése szolgáltatnak, a mikrokörnyezetr l a
szolgáltatók- a helyi Utazási Irodákon keresztül –, a Borút Egyesülett l, a Tourinform
Irodától, az idegenforgalmi szerepl it l, a gyógyfürd
A

makro-és

mikrokörnyezetr l

szerzett

l, a vendég információs rendszert l.
információkat

egy

önkormányzati

menedzsment szervezet els lépésben rögzíti, majd feldolgozza – ezáltal új információkhoz
jut, amely alapján cselekvési programokat (marketing terv-változatok) dolgoz ki, az képvisel
testület elé terjeszti, és az dönt, hogy melyik kerül végrehajtásra. Végrehajtja, ill megszervezi
és ellen rzi a megszavazott program megvalósítását, az eredményeket értékeli és képvisel
testülethez, ill. beépíti a következ
felügyel

éves tervbe. Másrészr l kapcsolatot tart a turizmust

és irányító országos és regionális szervezetekkel. Ezáltal el segítve városunk

turizmusának menedzselését.

Egy tervezett városi idegenforgalmi menedzsment szervezet feladatai
A vendégregisztráció koordinálása, ellen rzése, magát a regisztrációt delegálni a
Tourinform Irodához, nagyobb beutaztatókhoz, szállásadókhoz, Gyógyfürd höz
A vendégregisztrációs információ rendszer m ködtetése
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Adatszolgáltatás a helyi Adóhatóság felé
A beszedett adók és a hozzá kapcsolódó támogatások nyomon követése, és az így
befolyt bevételek elköltésének megtervezése
Információgy jtés a szolgáltatóktól (szállásadók, vendéglátóhelyek, beutaztatók) és a
vendégekt l az alábbi szempontok szerint:

Kormegoszlás
1. Nemzetiségek szerinti megoszlás
2. Küld országok földrajzi megoszlása
3. Itt eltöltött id
4. Elköltött pénz mennyisége
5. Megelégedettség
6. Dicséretek, hibák
Nemzetközi és hazai turisztikai trendek alakulásának követése
Piackutatás
A gy jtött adatokból turisztikai marketing információk el állítása
Stratégiai

tervváltozatok

készítése

az

Idegenforgalmi

Bizottság

számára

(döntésel készítés, döntéstámogatás)
A képvisel

testület által elfogadott stratégiai tervekhez a taktikai és operatív tervek

elkészítése és végrehajtása.
A szolgáltatás kínálat kidolgozása (iránymutatás) a helyi Utazási Irodák számára
Piacszerz programokon és vásárokon való részvétel
Pályázatfigyelés, befektet k toborzása

Az idegenforgalmi menedzser feladatai

Bel- és külkapcsolatok szervezése
Az elfogadott marketingtervek végrehajtása
Információnyújtás a városi menedzsment szervezet felé
Idegenforgalmi vásárokon való részvétel, a vásári személyzet biztosítása, szervezése,
irányítása
Promóciós programok végrehajtása
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Tudását, személyes kapcsolatrendszerét a városi marketing szolgálatába állítja
A beutaztatók és a helyi utazási iroda közötti kapcsolatrendszer kiépítésének el segítése

A fejlesztés várható eredményei
Egy jól m köd

rendszer több eredményt is produkálhat. A nyomon követhet ség által

növekszik a befizetett adók mértéke. A számszer síthet eredmények közül a legfontosabb
a harkányi szállásadók által eltitkolt idegenforgalmi adó hiánya és az ehhez tartozó állami
támogatás kiesése. E probléma kiküszöbölésére is hatékony megoldást nyújt a rendszer.
Mivel kedvezményes fürd bérletet regisztrációs kártya nélkül nem lehetne váltani, ezért az
ide érkez vendégeknek is érdeke a regisztráció, amelyet a szállásadónak kell elvégeznie. A
regisztrációval információhoz jut az Önkormányzati Adóhatóság, így pontosan meg tudja
határozni, hogy melyik szállásadónál hány vendégéjszakát töltöttek el, és mennyi
idegenforgalmi adót kötelesek fizetni a szállásadók.

Végezetül, de nem utolsó sorban szólni kell az abszolút számokban nem mérhet
eredményekr l is. A pontosan begy jtött és megfelel en feldolgozott adatokból olyan
információk állíthatók el , amely nagyban segítik a várost és a fürd t hosszú távú stratégiai
céljainak elérésében. Az így kapott információk segítségével pontosan meghatározható a
vendégek nemzetisége, kormegoszlása, a velük utazók száma, mennyi id t töltenek
Harkányban,

melyek a legjobban kihasznált szálláshelyek, melyek a legkevésbé

kihasználtak. A városban kihelyezend

számítógépes információs pultok segítségével

nagyban segítik a vendégek tájékozódását és információszerzését, valamint egy kérd ív
modul

beépítésével

információt

lehetne

szerezni

a

vendég

megelégedettségér l,

kifogásairól, igényeir l. A begy jtött információk segítségével pontosan meghatározható a
megjelen keresleti trendek iránya, és egy szakért csoport segítségével a változásokra való
felkészülését hatékonyan lehet menedzselni.

Javaslatok
Fontosabbnak tartom a szervezeti változtatásokat. Er síteni kell a TDM szervezetet, amely
továbbra is m ködteti a Tourinform Irodát, hogy információval lássa el az ide érkez ket.
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Emellett m köd képessé kell tenni a vendégregisztrációs rendszert, amely elvégezi az
érkez

vendégek regisztrációját és fogadja a kihelyezett regisztrációs pontoktól érkez

információkat, továbbá koordinálja és egyszer bbé teszi a vendégellen rök munkáját.
Végezetül, de talán a legfontosabb egy városi menedzsment szervezet létrehozása, amely
elemezné és értékelné a beérkezett információkat, felhasználva ezt a hosszú távú stratégiai
döntések el készítésében. Ebben a részlegben olyan szakemberek közrem ködését tartom
fontosnak,

akik

megfelel

gazdasági,

turisztikai

végzettséggel

és

szaktudással

rendelkeznek. Megfelel en tudnak kommunikálni és koordinálni az eltér szakmai kultúrával
rendelkez , a város turisztikai kínálatát és jöv jét alakító szakemberek között, mint például
önkormányzati vezet k, a Gyógyfürd

vezet i vagy a szállásadó és beutaztató cégek

vezet i között.

3. Gyógyfürd fejlesztése
A Gyógyfürd

zártkör

részvénytársaság formájában m ködik. A Képvisel -testület célja,

hogy egyedi jellegét kihasználva és megtartva elérje és meghaladja a hasonló nemzetközi
fürd k színvonalát.
Ennek érdekében az alábbi fejlesztéseket kívánjuk megvalósítani.

1. II. épület átalakítása. Építésügyi szabályoknak, különösen a h -szabványoknak
megfelel kialakítása, tet szigetelés, nyílászárók cseréje, korszer

épületgépészet,

szell zés, légtechnika, szekrényes öltöz , beléptet rendszer létrehozása.

2. III. medence fedett része + fürd csarnok + gépészeti tér építése. Korszer

fedett

fürd tér létrehozása a strandfürd vendégek részére. Kisebb attrakciós elemek, vízi
torna, gyógy-úszás lehet ségének megteremtése.

3. III. medence küls

részének építése. A II épületb l elérhet

kültéri medence, mely

közvetlenül kapcsolódik a III. medence beltéri egységéhez, átjáró kapukkal.
Szezonalitáshoz, id járáshoz könnyen illeszthet nyílt téri medence.

4. II. épület 2. emeleti wellness központ, lépcs és lift építése. Választék b vítési célból
létrehozandó 600 m2 lapos tet téri területen többlet beépítéssel.
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5. Mattyi távvezeték építése, kapacitás b vítése. A fürd

üzemeltetéséhez szükséges

többlet vízmennyiség biztosításához a távvezeték és szivattyú kapacitás növelés.

6. Strand bejárat újjáépítése. Az erkölcsileg és technikailag is elavult bejárat lebontását
követ en új strandbejárat, jegypénztár, ellen rz

pont, személyzeti

pihen ,

információs pont létrehozása.

7. Bajcsy-Zsilinszky utcai elavult üzletsor bontása, színvonalas üdül helyi értékeknek
megfelel

kereskedelmi, vendéglátó helyek kialakítása. A tervezett új létesítmény

egyenként 200 m2 blokkban 3 egységb l kerülne megvalósításra, a kerítés vonalától
mintegy 6 méterrel. Teret adva keresked

utca, kiül s mediterrán hangulatú

értékesítési hely kialakításához.

8.

Gyógy-szálláshelyek kialakítása. Meglév

épület együttesünk, irodaház, szociális

épület felhasználásával, fürd vel közvetlen kapcsolatban lév

gyógy-szálláshely

kialakítása.

9.

Kádfürd gyógyászati célú kialakítása. A korábban megszüntetett, elavult kádfürd
helyett mai célnak, szabványnak, el írásnak megfelel

gyógyászati célú kádak

telepítése.

10. V-VI. sz.medence rekonstrukciója, burkolatcseréje

11. Strandi gyermekvilág megújítása

12. Szabadtéri élménypark kialakítása: csúszdapark, sportterület, erdei kalandpark
kialakítása
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4. Gazdasági övezetek fejlesztése és szálláskapacitás fejlesztése
A szálláskapacitás növelését jelenti az Önkormányzat tulajdonában lév ingatlanok eladása
esetén, azokon felépül

szállodák kapacitása. Gazdasági terület kialakítása, a szükséges

közm vek kiépítése, ipari park létesítése.

5. Befektetés támogatási politika
Az intézkedési programrész célja, hogy a foglalkoztatás növelése, és a vállalkozások
letelepedése érdekében a településen a befektetéseket ösztönözze az önkormányzat.
Ennek

eszközei

lehetnek:

adórendeletben

adókedvezmények

biztosítása,

Harkány

gazdasági ajánlófüzetének elkészítése magyar és legalább 2 idegen (német, angol) nyelven.
A gazdasági terület kialakítását követ en részt kell venni annak népszer sítésében és
ajánlásában.

6. A munkahelyteremtés feltételeinek el segítése valamint a humáner és a
nevelési-oktatási infrastruktúra fejlesztése

6.1 A munkahelyteremtés feltételeinek el segítése
Fontosnak tartjuk a közmunkaprogramban való részvételt, mely az állás nélküli – különös
tekintettel az alacsony iskolázottságú, hátrányos helyzet

munkavállalók - személyeknek

munkaviszonyt és keresetet jelent, az önkormányzatnak viszont anyagi el nyt mert a
munkabér egy része központi forrásokból finanszírozható.

6.2 Nevelési-oktatási infrastruktúra fejlesztése

Költségtakarékos gazdálkodás az oktatási intézményben
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Célpályázatok igénybevételével fejleszteni kell az eszközállományt. Az épületek energetikai
racionalizálásával csökkenteni kell a m ködés érdekében az energiafelhasználást (víz, f tés,
villany)

Fiatalok ösztöndíj pályázaton való részvételének támogatása

Harkány Város Önkormányzata csatlakozva az Oktatási Minisztérium által meghirdetett
Bursa Hungarica Fels oktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, biztosítva ezáltal a
továbbtanuló fiatalok támogatását.
A testi fejl dés biztosítása és a szabadid

hasznos eltöltése érdekében fejlesszük a

sportolásra alkalmas területeket.

Az oktatás színvonalát biztosító tárgyi feltételek

Az önkormányzat az éves költségvetési koncepciójában meghatározza, hogy a szabad
pénzeszközök, bevételi többlet, vagy megtakarítás esetén mely célok kerülhetnek
megvalósítására.

Összegzés: A 2015-2019-es id szak meghatározó városunk fejlesztésének szempontjából.
Az önkormányzat el tt álló cél kett s: egyfel l mindenképpen el kell jutni az önkormányzat
és intézményei fenntartható m ködésének biztosításához, vagyis ahhoz, hogy a biztosan
befolyó bevételek fedezetet nyújtsanak az összes kiadáshoz; ennek érdekében kiemelt
felel sségünk, hogy folyamatosan a rendelkezésre álló forrásokhoz igazítsuk az önként
vállalt feladatok kiadási volumenét. A másik fontos cél: a jelenlegi uniós fejlesztési id szak
pályázatainak maximális kihasználása, a szükséges öner megteremtése annak érdekében,
hogy az eddig elmaradt beruházások megvalósulhassanak, növelve Harkány térségi
versenyképességét.

Harkány, 2015. április 17.

Baksai Endre Tamás, polgármester
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Tárgy: Döntés parkoló automaták beszerzésére
irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról,
az ajánlattételi felhívás és dokumentáció
jóváhagyásáról
Melléklet:

EL

TERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK
2015. április 21-i ÜLÉSÉRE
3. Napirendi pont

EL TERJESZT :

Dr. Markovics Boglárka
jegyz

AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Markovics Boglárka
jegyz

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális
és Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:

-

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

72/2015.(IV.02.)

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

Egyszer többség

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

2. oldal el terjesztés
9. oldal ajánlattételi felhívás
34. oldal ajánlattételi dokumentáció

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:
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EL TERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2015. április 21.napján tartandó rendes
képvisel -testületi ülésére
EL TERJESZTÉS CÍME: Döntés parkoló automaták beszerzésére irányuló közbeszerzési
eljárás megindításáról, az ajánlattételi felhívás és dokumentáció jóváhagyásáról
EL TERJESZT : Baksai Tamás, polgármester
EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyz

Tisztelt Képvisel -testület!
A Digitech Hungary Bt-t (7800 Siklós, Magyar u. 15., képviseli: Bogyó Gyula ügyvezet ) által
készített és a képvisel -testület által jóváhagyott tanulmánytervnek megfelel en Harkány Város
önkormányzat képvisel -testülete elfogadta a város új parkolási rendszerének bevezetésér l szóló
11/2015.(IV.09.) számú rendeletét, amely a tervezettek szerint 2015. június 1. napján lép hatályba. (Ha
a közbeszerzési eljárás esetlegesen elhúzódik, vagy a potenciális ajánlattev k által vállalt határid
túlnyúlik ezen, a rendelet hatályba lépésének napját értelemszer en módosítani kell.)
Az új parkolási rendszerrel kapcsolatos el készít munkálatok megkezd dtek, ennek legfontosabb
elemét a parkolóórák beszerzése jelenti. A m velet árubeszerzés kategóriába tartozik, és az el zetes
információk alapján biztos, hogy ezek beszerzése meghaladja a Kbt. szerinti nettó 8 millió Ft-os
értékhatárt. Az alkalmazott eljárás nemzeti értékhatárt elér érték , a Kbt. Harmadik rész 122/A §-a
szerinti eljárás lesz, tekintettel arra, hogy az árubeszerzés becsült értéke huszonötmillió Ft alatt
marad.
A közbeszerzési eljárás lebonyolításával dr. Zoric Ildikó, ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó
lett megbízva.
Az el terjesztéshez teljes terjedelemben csatoltuk:
-

Az eljárást megindító felhívást valamint
Az ajánlati dokumentációt (ennek részét képezi a megkötend szerz déstervezet is.)

Az el készített felhívás-tervezet – a teljesség igénye nélkül – az alábbi paramétereket tartalmazza:
1.) Tárgy: Szállítási szerz dés Harkány város közigazgatási területén 20 db parkoló automata
szállítására és üzembe helyezésére.
2.) Szerz dés szerinti mennyiség: 20 db parkoló automata szállítása, elhelyezése és üzembe
helyezése a szükséges üzemeltetési szoftverrel együtt a dokumentációban részletezett m szaki
specifikáció szerint.
3.) Teljesítési határid : A szerz déskötést l számított maximum 30 nap.
4.) Szerz dést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér-100.000,-Ft/késedelemmel
érintett nap; meghiúsulási kötbér: nettó szállítási díj 20%-a.
5.) Bírálati szempontok: összességében a legel nyösebb ajánlat kerül kiválasztásra, tekintettel
arra, hogy a beszerzési ár mellett a szállítási határid is fontos tényez ebben az esetben. A
nettó ajánlati ár 80, a szállítási határid – amely max. 30 nap – 20 ponttal kerül értékelésre.
6.) Felhívás megküldése: a mai napon;Benyújtási határid : 2015.05.07. 10 óra
7.) Szerz déskötés tervezett id pontja: 2015.05.18.
2

A felhívás az alábbi, beszerzés teljesítésére potenciálisan alkalmas cégeknek kerül megküldésre:
1. CENTRÁL HOLDING Kft. 3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u 117.
2. COMPLETE-2002 Bt. 8315 Gyenesdiás, Tanácsház u.7/a.
3. VECOSYS Kft. 9023 Gy r, Richter J. u. 9.
Kérem a T. Képvisel -testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadják el.
Határozati javaslat:
Döntés parkoló automaták beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlattételi
felhívás és dokumentáció jóváhagyásáról
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy határoz, hogy elindítjaa Harkány város
közigazgatási területén 20 db parkoló automata szállítására és üzembe helyezésére irányuló
közbeszerzési eljárást, az eljárást megindító felhívást és az ajánlattételi dokumentációt az el terjesztés
szerinti tartalommal jóváhagyja, elrendeli azok az el terjesztésben szerepl cégek részére történ
megküldését.
Határid :
Felel s:

azonnal,
jegyz , polgármester

Harkány, 2015. április 16.
Baksai Endre Tamás, polgármester
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ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS, Kbt. 122/A. §

1.) Ajánlatkér neve, címe és kapcsolattartási pontok
Név:
Harkány Város Önkormányzata
Postai cím:
7815 Harkány, Pet fi u. 2-4.
Kapcsolattartási pont:
Címzett:
Baksai Endre Tamás polgármester
Telefon:
72/480-100, 72/480-501
Fax:
72/480-518
E-mail:
polgarmesterihivatal@harkany.hu
2.) További információk a következ címen szerezhet k be:
Címzett:
E-mail:
Tel/Fax:

dr. Zoric Ildikó ügyvéd
7800 Siklós, Felszabadulás u. 38/A.
jougyved@gmail.com
72/279-200

3.) Az ajánlatkér által a szerz déshez rendelt elnevezés
Szállítási szerz dés Harkány Város közigazgatási területén 20 darab parkoló automata
szállítására és üzembe helyezésére.
4.) A szerz dés típusa
Árubeszerzés, adás-vétel
5.) A teljesítés helye
Harkány
NUTS kód: HU231
6.) A szerz dés meghatározása/tárgya
Szállítási szerz dés Harkány Város közigazgatási területén 20 darab parkoló automata
szállítására és üzembe helyezésére.
7.) Részekre történ ajánlattétel nem biztosított.
8.) Alternatív ajánlattétel nem biztosított.
9.) Szerz dés szerinti mennyiség
1 db szállítási szerz dés
Harkány Város közigazgatási területén 20 darab parkoló automata szállítása, elhelyezése és
üzembe helyezése a szükséges üzemeltetési szoftverrel együtt a dokumentációban részletezett
szaki specifikáció szerint.
Szállító feladata a parkoló automaták beépítése, beüzemelése, rendszerbe állítása.
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A részletes specifikációkat a dokumentáció tartalmazza.
10.) A teljesítés határideje:
Maximum 30 nap a szerz déskötést l számítva.
11.) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
tárgy:
38730000-1 Parkolóórák
12.) A szerz dést biztosító mellékkötelezettségek
12.1. Késedelmi kötbér: 100.000.- Ft/nap, minden késedelmesen eltelt nap után.
12.2. Meghiúsulási kötbér: A nettó szállítási díj 20 %-a.
12.3. Jótállás, kellékszavatosság: Ajánlatkér az új készülékekre 12 hónap jótállási id t
(151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. §), valamint további 12 hónap kellékszavatossági id t
(Ptk. 6:163.§) ír el , a használt készülékekre 12 hónap kellékszavatossági id t (Ptk. 6:163.§)ír
el .
13.) F finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre
13.1. Ajánlatkér a szerz désben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést
követ en a szállítási díjat (100 % mértékben saját forrásból) 30 napon belül átutalással
teljesíti, a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130 §. (1)-(2) bekezdései, a Kbt. 130-131. §-ai és a
2003. évi XCII. számú az adózás rendjér l szóló törvény 36/A §-a szerint.
13.2. A teljesítést követ en 1 darab végszámla benyújtása biztosított.
13.3 Ajánlatkér el leget nem biztosít.
14.) Kizáró okok meghatározása
Az ajánlatkér által el írt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattev , alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szerepl , akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt
kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattev , akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglalt
kizáró okok fennállnak.
A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattev nek a kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 122. § (1) bekezdés alapján
nyilatkoznia kell, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet 12. §. alapján kell eljárnia. Az ajánlattev az alvállalkozója és adott
esetben az alkalmasság igazolásában részt vev más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. §
(3) bekezdése szerint nyilatkoznia kell.
15.) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
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P1) Az ajánlattételi határid lejártát megel
utolsó, három lezárt üzleti év saját vagy
jogel dje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti évek éves
beszámolójának egy részének benyújtása (mérleg, eredmény kimutatás), ha a gazdasági
szerepl letelepedés szerinti ország joga el írja közzétételét. Amennyiben az ajánlatkér által
kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhet , a beszámoló adatait az
ajánlatkér ellen rzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása
az ajánlatban, nem szükséges, erre vonatkozóan Ajánlattev az ajánlatában tegye meg
nyilatkozatát. (Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §
(1) bekezdés b) pont)
Ajánlatkér a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésével összhangban közli,
hogy a (2) bekezdésében foglalt körülmények fennállása esetén a kés bb létrejött gazdasági
szerepl knek a (2) bekezdésben meghatározottak szerint a közbeszerzés tárgyából (parkolási
rendszer, és/vagy parkoló órák szállítása) származó árbevételt kell nyilatkozat formában
igazolniuk.
Ajánlatkér felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésében
és a Kbt. 55. § (5-6) bekezdésében foglaltakra is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az eljárásban alkalmas az ajánlattev , ha:
P1) a letelepedése szerint irányadó számviteli jogszabálynak megfelel en elkészített saját
vagy jogel dje utolsó három lezárt üzleti évi számviteli jogszabályok szerinti beszámolói
alapján a mérleg szerinti eredménye nem volt egynél több lezárt üzleti évben negatív.
Ajánlatkér a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésével összhangban közli,
hogy a (2) bekezdésében foglalt körülmények fennállása esetén a kés bb létrejött gazdasági
szerepl knek a közbeszerzés tárgyából (parkolási rendszer, és/vagy parkoló órák szállítása)
származó nettó árbevételének megkövetelt mértéke 10.000.000,- Ft
16.) M szaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1) Az el írt referencia igazolható a 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 16.§ (5) bekezdés
alapján az ajánlattev , illetve az alkalmasság igazolásában részt vev más szervezet
nyilatkozatával, vagy a szerz dést köt másik fél által adott igazolással.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következ adatokat:
-

a teljesítés ideje,
a teljesítés helye,
a szerz dést köt másik fél neve, székhelye (címe)
referenciát igazoló személy neve, telefonszáma
a szállítás vagy szolgáltatás tárgya,
az ellenszolgáltatás összege,
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az el írásoknak és a szerz désnek
megfelel en történt-e.
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Ajánlatkér el írja, hogy amennyiben egy gazdasági szerepl referenciaként olyan korábbi
szállítást kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített,
abban az esetben az Ajánlatkér csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely
konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az el írt
alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 129. § (7) bekezdésében meghatározottakra is.
(kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés
mértékét százalékban vagy forintban).
A Kbt. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az M1 alkalmassági feltétel esetében az
együttes megfelelés megengedett.

M2) a 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés d) pontja alapján ajánlattev
csatolja a beszerzend áru leírását (termék adatlap, vagy gyártói prospektus, illetve a gyártó
által hitelesített ábrás termékismertet , vagy ábrás termékismertet , amelyekben minden
egyes technikai és m szaki jellemz szerepel, amely a közbeszerzési m szaki leírásban
követelményként megjelölésre került), illetve fényképét, amelynek hitelességét az ajánlatkér
felhívására igazolni kell. Az el írt dokumentumokat a megajánlott új és használt
parkolóórákra is, amennyiben azok nem azon típusok, valamint a szoftverekre is csatolnia kell
ajánlattev nek.
Ajánlattev (közös ajánlattev k) az el írt alkalmassági követelményeknek bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. § (4)-(6)
bekezdésében foglaltaknak megfelel en.
Amennyiben ajánlattev az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattev alkalmasságát a Kbt.
55. § (5)-(6) bekezdései szerint köteles igazolni.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az el írt igazolási módokkal azonos módon
köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történ megfelelést, továbbá köteles
nyilatkozni, hogy a szerz dés teljesítéséhez szükséges er források rendelkezésre állnak majd
a szerz dés teljesítésének id tartama alatt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az eljárásban alkalmatlan az ajánlattev , ha:
M1) a 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján nem
rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36
hónapban) összesen legalább nettó 20 millió Ft érték parkoló automata, vagy parkoló
rendszer szállítására vonatkozó referenciával.
M2) az ajánlatban megajánlott parkoló automaták, az ajánlat részeként csatolt m szaki leírás
és fénykép alapján nem felelnek meg maradéktalanul az ajánlattételi dokumentáció
közbeszerzési m szaki leírásában el írt minimális m szaki paramétereknek és el írásoknak.
17.) Fenntartott szerz dések

A szerz dés védett foglalkoztatók számára nem fenntartott.
Ajánlatkér nem alkalmazza a Kbt. 122. § (9) bekezdésében foglaltakat.
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18.) Az eljárás fajtája
Nemzeti értékhatárt elér érték eljárás, a Kbt. Harmadik rész, 122/A.§ alapján, tekintettel
arra, hogy az árubeszerzés becsült értéke nem éri el a huszonötmillió forintot.
19.) Bírálati szempont:
Az összességében legel nyösebb ajánlat kiválasztása az alábbi részszempontok alapján
Sorszám Bírálati szempont
1.
Nettó ajánlati ár
2.
Szállítási határid (max. 30 nap)

Súlyszám
80
20

Ajánlatkér elektronikus árlejtést nem alkalmaz.
20.) A dokumentáció beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/05/07

Id pont: 10:00 óra

A dokumentációért nem kell fizetni, a Kbt. 52.§ (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
A dokumentáció a felhívás megküldésével egyidej leg közvetlenül megküldésre kerül.
A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele, azt legalább egy
ajánlattev nek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, a
dokumentáció másra át nem ruházható.
21.) Az ajánlattételi határid
Dátum: 2015/05/07
Id pont: 10:00 óra
Az ajánlat benyújtásának címe: Polgármesteri Hivatal M szaki Osztály, 7815 Harkány, Pet fi
u. 2-4., 1. emelet
22.) Az ajánlattétel nyelve
Magyar
23.) Az ajánlati kötöttség minimális id tartama
Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határid lejártától számított 30. napig tart.
24.) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Az ajánlatok felbontásának tervezett id pontja:
Dátum: 2015/05/07
Id pont: 10:00 óra
Helyszín: Polgármesteri Hivatal M szaki Osztály, 7815 Harkány, Pet fi u. 2-4., 1. emelet
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: Kbt. 62. § szerint.
25.) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó el írások:
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Az ajánlatkér ajánlati biztosítékot nem kér.
26.) A hiánypótlás lehet sége a Kbt. 67. § szerint biztosított. Ajánlatkér felhívja az
ajánlattev k figyelmét, hogy amennyiben a hiánypótlás keretében az ajánlattev az
ajánlatában korábban nem szerepl gazdasági szerepl t von be az eljárásba és e gazdasági
szerepl re tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás, ajánlatkér ilyen esetben nem rendel
el újabb hiánypótlást, hanem az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.
27.) A közös ajánlatot tev nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi
személy: nem követelmény és ajánlatkér nem teszi lehet vé.
Amennyiben több ajánlattev közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló – egyetemleges
teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó – megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, a
dokumentációban részletezett tartalommal.
28.) Ajánlattev ajánlatához köteles becsatolni valamennyi, az eljárást megindító felhívásban
és dokumentációban meghatározott dokumentumot.
29.) Ajánlattev illet leg ajánlattev által az ajánlattétel során bevont egyéb szervezet csatolja
be az ajánlatba becsatolt nyilatkozatok aláírójának az aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi
V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási mintáját, egyszer másolatban annak igazolására,
hogy az ajánlatot, illet leg az abban szerepl nyilatkozatokat az ajánlattev , az alvállalkozó,
valamint az alkalmasság igazolásában részt vev gazdasági szerepl képviseletére jogosult
személy írta alá. (Amennyiben Ajánlattev , vagy közös ajánlattev k, az ajánlatban megjelölt,
alvállalkozó vagy személy nem tartozik a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
hatálya alá, vagy személyes helyzete alapján nem rendelkezik cégkivonattal egyenérték
dokumentummal (amely dokumentum igazolja az aláírásra való jogosultságot), elegend , ha
ajánlattev vagy közös ajánlattev k az ajánlatba olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két
tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy
személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelm en beazonosítható
legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.
Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak cégjegyzésre jogosult
személy(ek) által adott közokiratba vagy teljes bizonyító erej magánokiratba foglalt
meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Amennyiben Ajánlattev ,
vagy ajánlattev k vagy alvállalkozó szerinti szervezet cég ügyében el nem bírált módosítás
van folyamatban, úgy Ajánlattev köteles az ajánlatához csatolni ezen szervezet tekintetében
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetésér l a
cégbíróság által megküldött igazolást.
30.) A kizárólag külföldi telephellyel rendelkez ajánlattev knek (Közös Ajánlattétel esetén
valamennyi Közös Ajánlattev külön-külön) minden nyilatkozatot, hatósági igazolást,
továbbá az olyan ajánlattev knek akik idegen nyelv dokumentumot csatolnak be az adott
dokumentumot felel s magyar fordításban kell az ajánlathoz csatolnia. Kivételt képez az
eredend en több nyelven készült igazolás, nyilatkozat, melynek kizárólag magyar nyelv
tartalmát vizsgálja ajánlatkér .
31.) Az Ajánlatkér helyszíni bejárást nem tart, konzultációt nem tart, a munkaterület
szabadon megtekinthet , egyéb kiegészít tájékoztatás a Kbt. 45. § (1)-(3), és 122.§.(5)
bekezdésének megfelel en a 2. pontban meghatározott kapcsolati ponton keresztül kérhet .
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32.) Lezárt üzleti év alatt az Ajánlatkér az eljárást megindító felhívás feladásának napján
lezárt üzleti évet érti.
33.) Árfolyamok: A különböz devizák forintra, illetve euróra történ átszámításánál a
felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank
nem jegyez, az adott devizára az ajánlattev saját központi bankja által a felhívás feladásának
napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. A
beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes
árfolyamot, referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni.
34.) Az ajánlatkér tájékoztatja az ajánlattev ket a Kbt. 124. § (4) bekezdésével kapcsolatban
az ajánlatkér csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerz dést, vagy - a nyertes
visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során [124.§ (4) bekezdés] a következ
legkedvez bb ajánlatot tev nek min sített szervezettel (személlyel), ha t a 77.§ (2)
bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.
35.) Ajánlattev k az eljárást megindító felhívás 15.) és 16.) pont alkalmassági el írások
kapcsán az alábbiakat is vegyék figyelembe az ajánlatkészítés során:
Az el írt pénzügyi és m szaki alkalmassági követelményeknek az ajánlattev k bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegét l függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattev
ezen szervezet er forrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
az el írt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek
történ megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerz dés teljesítéséhez szükséges
er források rendelkezésre állnak majd a szerz dés teljesítésének id tartama alatt.
Amennyiben ajánlattev a szerz dés teljesítéséhez szükséges követelménynek úgy kíván
megfelelni, hogy a Kbt. 55.§ (5) bekezdése szerinti kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetre (személyre) támaszkodik, az igazolás az érintett szervezet (személy) részér l a
Kbt. 55.§ (5)-(6) bekezdései szerint történik.
36.1) Az összességében legel nyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén
az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
alsó és fels határa:
részszempontonként adható pontszám: 1 – 100, ahol 1 pont a legrosszabb, 100 pont a legjobb
érték.
36.2) Az összességében legel nyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkér megadja az V.3.3.1) pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:
1. Nettó ajánlati ár: az értékelési részszempont esetében az ajánlatkér számára
legel nyösebb, azaz a legalacsonyabb érték ajánlat kapja a maximális 100 pontot, a
többi a Közbeszerzési Hatóság 2012. június 1. napi útmutatójának (KÉ 2012. évi 61.
szám) III.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével arányosan kevesebbet
az ajánlati dokumentációban meghatározott képlet alapján.
2. Szállítási határid : az értékelési részszempont esetében az ajánlatkér számára
legel nyösebb, azaz a legalacsonyabb érték ajánlat kapja a maximális 100 pontot, a
többi a Közbeszerzési Hatóság 2012. június 1. napi útmutatójának (KÉ 2012. évi 61.
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szám) III.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével arányosan kevesebbet
az ajánlati dokumentációban meghatározott képlet alapján. A 30 napnál nagyobb érték
megadása az ajánlat érvénytelenségéhez vezet.
37.) Ajánlattev nek 1 (egy) eredeti papíralapú példányban kell benyújtania az ajánlatot.
Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni:
„Ajánlat – Harkány parkoló automaták beszerzésére” - „Ajánlattételi határid lejártáig
nem bontható fel!”.
A postán feladott ajánlatot ajánlatkér akkor tekinti határid n belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére a 21.) pontban megjelölt címen az ajánlattételi határid ig sor került. A postán
feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni: „Iktatóban nem
bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó.” Az ajánlat, vagy az azzal kapcsolatos
postai küldemények elvesztéséb l ered kockázatot az ajánlattev viseli.
38.) Az ajánlattev ajánlatában - kifejezetten és elkülönítetten, mellékletben - közölt üzleti
titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell
elkészíteni, hogy azok ne tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket.
39.) A Kbt. 40. § (1) alapján az ajánlatban meg kell jelölni a :
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattev
alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát,
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak m ködni.
A megjelölés és igénybe vétel nem érinti az ajánlattev teljesítésért való felel sségét.
Ajánlatkér felhívja ajánlattev k figyelmét a Kbt. 26.§ rendelkezéseire.
40.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattev kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3)
bekezdés szerint. Az ajánlatnak tartalmaznia kell nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az
ajánlattételi dokumentáció részét képez szerz déses feltételeket ajánlattev elfogadja.
41.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatokat.
42.) Ajánlattev nek a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejl désük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak min sül-e.
43.) Tekintettel arra, hogy az ajánlattétel nyelve magyar, minden idegen nyelven kiállított
igazolás/dokumentum mellé csatolni kell vagy azok hiteles magyar nyelv fordítását, vagy az
ajánlattev általi felel s fordítást a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint.
44.) Az igazolásokat a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel en egyszer
másolatban kérjük benyújtani.
45.) Az ajánlat részeként csatolni kell a beárazott költségvetést.
46.) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk:
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A szerz dés nem kapcsolódik Európai Uniós alapokból finanszírozott projekthez.
47.) Az összegezés megküldésének tervezett id pontja:

2015. 05. 08.

48.) A szerz déskötés tervezett id pontja:

2015. 05. 18.

49.) A felhívás megküldésének dátuma:

2015. 04. 21.

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Tel.: 72/480-100

H-7815 HARKÁNY, KOSSUTH L. U. 2..

Fax: 72/480-518
E-mail: polgarmesterihivatal@harkany.hu

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

„Szállítási szerz dés Harkány Város közigazgatási területén 20 darab új
parkoló automata szállítására és üzembe helyezésére.”
tárgyú
Kbt. Harmadik rész, 122/A. § szerinti közbeszerzési eljáráshoz

2015.
április
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ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
1) Jelen közbeszerzési eljárásban és szerz déses feltételekben alkalmazott jogszabályok
különösen:
-

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekr l

-

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvr l

-

310/2011.(XII.23.) Kormányrendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési m szaki leírás meghatározásának módjáról

2) Az Ajánlatkér feltételezi, hogy Ajánlattev ismeri a jelen közbeszerzési eljárásra ill. a
nyertessel kötend szerz désre vonatkozó hatályos magyar törvényeket és jogi el írásokat.
Az Ajánlattev ajánlatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos, valamint az
ajánlat megtételekor ismert, a teljesítésre kihatóan hatályossá váló törvényekkel és
jogszabályokkal, és ajánlatát ezek figyelembevételével állítja össze.
3) Több Ajánlattev
(gazdasági szerepl ) közösen is tehet Ajánlatot (Közös
Vállalkozás/Konzorcium).
A közös ajánlattev k kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös
ajánlattev k nevében eljárni jogosult képvisel t megjelölni.
A közös ajánlattev k csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelm en
tartalmaznia kell a közös ajánlattev k megjelölését.
Közös Ajánlat (Konzorcium) esetében legalább a Konzorciumban lév valamely partnernek
át kell vennie az Ajánlattételi dokumentációt. Az ajánlatok beadását követ en Közös Ajánlat
nem hozható létre. Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szerepl (k) személyében az
ajánlattételi határid lejárta után változás nem következhet be.
Közös Ajánlat esetén minden partnernek az eljárást megindító felhívás és az Ajánlattételi
dokumentációban foglalt el írások szerinti részletességgel kell beadnia a közös ajánlathoz
beadott munkarészeket.
Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös Ajánlattev k kötelesek becsatolni
ajánlatukba valamennyi a közös ajánlatban lév tag által aláírt megállapodásukat, amely
legalább a következ ket tartalmazza:
a)

A Közös Ajánlatban részt vev felek nevét, székhelyét;

b)

A Közös Ajánlattev k nevét, címét;

c)

A Közös Ajánlattételi szerz dés célját;

d)
Tartalmaznia kell a közbeszerzési eljárás tárgyát és az eljárást megindító
hirdetményre való utalást. A Közös Ajánlatban részt vev k nyilatkozzanak arra vonatkozóan,
hogy a közbeszerzési eljárásban együttes Ajánlattev ként részt kívánnak venni;
e)
A közös Ajánlattev k egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása, egyetemleges
felel sségvállalása a szerz déses kötelezettségek teljesítésére, amennyiben, mint nyertes
Ajánlattev kiválasztásra kerülnek;
f)
Meg kell jelölni a közös Ajánlattev k képviseletére jogosultat, valamint az(oka)t a
természetes személy(eke)t, aki(k) a közös Ajánlattev k nevében joghatályos nyilatkozatokat
tehet(nek), illetve a közös Ajánlattev k nevében aláírásra jogosult(ak). A megállapodás mellé
csatolni kell a közös Ajánlattev k képviseletére jogosult személy aláírási mintáját;
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g)
Az Ajánlatkér nek Ajánlattev vel való kapcsolattartása a közbeszerzési eljárásban
kizárólag a közös Ajánlattev az Ajánlattételi nyilatkozatban megjelölt képvisel jén keresztül
valósul meg. Ajánlatkér ennek megfelel en az eljárás során keletkezett iratokat az
ajánlattételi határid t követ en kizárólag a közös Ajánlattev k által megjelölt
kapcsolattartónak küldi meg;
h)
A közös Ajánlattev k tagjainak feladatát és a vállalkozási díjból való részesedésük
mértékét;
i)
Az Ajánlatban az Ajánlattev knek meg kell határozniuk a szerz dés azon részeit,
amelyeket az egyes Ajánlattev k teljesítenek, illetve azon részeket, amelyekre harmadik
személlyel kívánnak szerz dést kötni.
j)
Nyertes ajánlattétel esetén a vállalkozási szerz dés aláírására, illet leg a Kbt. 130.§-a
szerint, számlát benyújtani jogosultak megnevezését;
Együttes ajánlattétel esetén a biztosítékokat közösen kötelesek nyújtani (vezet , tag, vagy az
egyik tag, vagy a másik tag, vagy együttesen összeadódva) az együttes felel sségre való
tekintettel.
Ha egy gazdasági szerepl a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó
mértékben fog közvetlenül részt venni a szerz dés teljesítésében, akkor nem lehet
alvállalkozónak min síteni, hanem az ajánlatban és a szerz dés teljesítése során közös
ajánlattev ként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szerepl nek a szerz dés teljesítésében
való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés
tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéb l.
4)

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattev kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító
felhívás feltételeire, a szerz dés megkötésére, teljesítésére és az ajánlati árra.

5)

Az ajánlattev nek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejl désük
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak min sül-e.

6)

Ajánlattev az ajánlatban – kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben – közölt üzleti
titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Ajánlattev azonban a Kbt. 80. § (2)-(3)
bekezdése szerinti adatok és tények nyilvánosságra hozatalát nem tilthatja meg!

7)

Formai követelmények:

-

Ajánlattev nek 1 (egy) eredeti papíralapú példányban kell benyújtania az ajánlatot.

-

Az ajánlat benyújtott papíralapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell f zni, a csomót
matricával az ajánlat els vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az
ajánlattev részér l erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegz , illet leg az aláírás
legalább egy része a matricán legyen;

-

Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezd djön és oldalanként növekedjen. Elegend a szöveget
vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de
lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkér az ett l
kismértékben eltér számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a
tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelm en azonosítható. Ajánlatkér a
kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az
ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges

-

Az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szerepl
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;

-

Az ajánlatban lév , minden – az ajánlattev vagy gazdasági szerepl által készített –
dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre
jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult
személy(ek)t l írásos felhatalmazást kaptak. A 310/2011.(XII.23.) Korm. 15.§ (2) bekezdés e)
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pontjai szerinti személyek maguk kötelesek aláírni az ket bemutató önéletrajzot, illetve a
rendelkezésre állásukat bizonyító iratot;
-

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása el tt – módosítást, vagy javítást
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál
is kézjeggyel kell ellátni.
8) Az Ajánlatot zárt csomagolásba helyezve kell benyújtani. A csomagoláson az Ajánlattev
nevét, székhelyét, valamint a következ feliratot kell feltüntetni: „Ajánlat – Harkány
parkoló automaták beszerzésére”, valamint az „Ajánlattételi határid lejártáig nem
bontható fel!” Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti el írásnak megfelel en, az
Ajánlatkér nem vállal felel sséget a benyújtott Ajánlat elkeveredéséért és id el tti
felbontásáért. Az ilyen okból id el tt felbontott, vagy elkeveredett Ajánlatot Ajánlatkér
érvénytelenné min síti.
Amennyiben az ajánlat benyújtási (ajánlattételi) határid nél kés bb érkezik meg, Ajánlatkér
a Kbt. 61. § (3) bekezdése szerint jár el.

9)

Az ajánlatnak az aláírási jogosultság igazolása érdekében tartalmaznia kell az ajánlattev ,
valamennyi közös ajánlattev , alvállalkozó valamint bevonásuk esetén a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet (személy) esetében az alábbi iratokat:
- Amennyiben a cégkivonat szerint ajánlattev cégügyében el nem bírált módosítás van
folyamatban, akkor a vonatkozó változásbejegyzési kérelem egyszer másolata csatolandó,
- ajánlatban szerepl bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§
(1) bekezdése szerinti aláírási- mintája,
- a cégkivonatban nem szerepl kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személyt l
származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos
meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erej magánokiratba
foglalva.

10) Az Ajánlattev nek kell viselnie minden, az Ajánlatának elkészítésével és benyújtásával
kapcsolatban felmerül költséget, függetlenül az ajánlattételi eljárás lefolyásától, vagy annak
kimenetelét l.
11) Kapcsolattartás az ajánlati id szak alatt:
Az ajánlati id szak alatt szükséges levelezést telefaxon vagy elektronikus levelezés útján kell
lebonyolítani, utóbbi esetben kézhezvételt visszaigazoló e-mailek küldésével mindkét
oldalról.
Ajánlatkér i kapcsolati telefax: +36 72/480-518, e-mail: albrecht.ferenc@harkany.hu
12) Kiegészít tájékoztatás kérésre és válaszadásra a Kbt. 45. §-a alkalmazandó.
Ajánlatkér kifejezetten jelzi, hogy amennyiben ajánlattev k az árazatlan költségvetés és a
tervdokumentáció átvizsgálását követ en azok tartalma között ellentmondást, eltérést
fedeznek fel, az eltérés tisztázása érdekében kérjenek kiegészít tájékoztatást! Amennyiben
ajánlatkér ennek során megállapítja, hogy a kiadott árazatlan költségvetés a dokumentáció
módosítását nem jelent pontosításra szorul, a pontosításról valamennyi ajánlattev t
egyidej leg tájékoztatja.
13) Az ajánlat elkészítése:
Az Ajánlattev kötelessége, hogy tanulmányozza az Ajánlattételi dokumentáció valamennyi
utasítását, mellékleteit, az összes feltételt és m szaki el írásokat. Amennyiben az Ajánlattev
nem adja meg az Ajánlattételi dokumentációban kért összes információt, vagy ha a benyújtott
Ajánlat nem felel meg az eljárást megindító felhívás, az Ajánlattételi dokumentáció és az
egyéb vonatkozó jogszabályi feltételeknek, az minden vonatkozásában az Ajánlattev
kockázata és az Ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után.
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14) Ajánlattev javasolja az Ajánlattételi dokumentációban szerepl nyomtatványok használatát.
Ahol szükséges, e nyomtatványokat saját rlapokkal lehet kiegészíteni. Az okmányokat
pontosan ki kell tölteni, dátummal és aláírással ellátni és csatolni kell az el írt mellékleteket.
15) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattételi dokumentációban kiadott „Szerz déstervezetet” az
ajánlattal összhangban kitöltött adatokkal, cégszer aláírással.
16) Ajánlattev köteles az Ajánlattételi dokumentáció követelményeivel teljes mértékben
összhangban lév Ajánlatot benyújtani.
17) Az ajánlatok értékelése: Ajánlatkér megvizsgálja az Ajánlatot annak érdekében, hogy
megállapítsa: formai és tartalmi szempontból teljes-e, tartalmaz-e számolási hibát, tartalmaz-e
kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást, lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy
alacsony mérték nek, illet leg kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást.
18) Az Ajánlat akkor számít tartalmában megfelel nek, hogyha eltérés nélkül megfelel az eljárást
megindító felhívásnak, és a dokumentációban meghatározott összes követelménynek.
19) Az Ajánlattev a szerz dés teljesítésére alkalmatlan, ha nem felel meg az eljárást megindító
felhívásban el írt alkalmassági követelményeknek.
20) Ajánlatkér írásban tájékoztatja az Ajánlattev t kizárásáról, a szerz dés teljesítésére való
alkalmatlanságának megállapításáról, Ajánlatának a Kbt. 74. § szerinti okból történt
érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek indokáról, az err l hozott döntést követ három
munkanapon belül.
21) A nettó ajánlati ár összegének tartalmaznia kell a teljes kivitelezési költséget, beleértve
valamennyi ezzel kapcsolatos költséget.
Az Ajánlattev által megadott nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell minden olyan adót,
vámot, vagy egyéb díjat, (pl.: szállítási díjak, készülékek alapozása, igénybe vett
szolgáltatások, stb.), amely a Szerz dés értelmében, vagy egyéb okból a Vállalkozót terheli.
Az árajánlat készítésekor az Ajánlattev nek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit,
valamint az infláció bizonytalanságának mértékét a Szerz dés teljes id tartamára
vonatkozóan, tekintettel arra is, hogy az ajánlatban szerepl nettó vételárnak fix árnak kell
lennie. A nettó szállítási díjat Forintban kell megadni.
22) Ajánlattev nek teljességi nyilatkozatot kell csatolnia az ajánlatában, amely tartalmazza, hogy
az ajánlati ár magában foglalja az összes, ajánlattételi dokumentációban foglalt feladatokat.
23) Az Ajánlattev nem ajánlhat meg olyan pénzügyi konstrukciót, amelyik akadályozza az
Ajánlatkér t a pénz jogszabályok szerinti felhasználásában. A fentiekben írtak ellenére tett
megajánlás esetén az ajánlatot az Ajánlatkér érvényteleníti, tekintve, hogy a részleges
érvénytelenség a Kbt. alapján nem kezelhet .
24) Az Ajánlatkér felhívja az Ajánlattev k figyelmét, hogy nem lehet opciós, többváltozatú
ajánlatot tenni, az Ajánlatkér minden megajánlást az ajánlat részeként értékel és nem áll
módjában egyes ajánlati elemeket elfogadni, másokat elvetni; az ajánlatokat csak, mint
egységes egészet tudja kezelni, értékelni és elfogadni. Ezért az Ajánlatkér az ilyen
megajánlás esetén az egész ajánlatot érvényteleníti és az eljárás további menetéb l kizárja.
25) Nem fogad el olyan ajánlatot az Ajánlatkér , amelyik valamilyen ingyenes szolgáltatás vagy
ajándék megajánlását tartalmazza. Szerz déskötés esetén az Ajánlattev ajánlatában található
minden megajánlás a szerz dés részévé válik. Ezért minden olyan ajánlat érvénytelen,
amelyik megajánlása(i) vagy a megajánlások mértéke jogszabályba vagy a kiírás feltételeibe
ütközik.
26) Az Ajánlattev nek az ajánlati árat a szerz dés tárgyának teljes kör megvalósítására, a
befejezési határid re prognosztizált, rögzített szállítási díjként kell megadnia, forintban.
27) Értékelés
Ajánlatkér az ajánlatokat a Kbt. 71. § (2) bekezdés b) pontja alapján az összességében
legel nyösebb ajánlat értékelési szempont alapján értékeli.
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Az értékelési részszempontok az alábbiak:
Sorszám Bírálati szempont
1.
Nettó ajánlati ár
2.
Szállítási határid (max. 30 nap)

Súlyszám
80
20

Az ajánlatok értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és fels határa: részszempontonként/alszempontonként adható pontszám: 1 –
100, ahol 1 pont a legrosszabb, 100 pont a legjobb érték.
Az 1. és 2. értékelési részszempont:
Az értékelési részszempontok esetében az ajánlatkér számára legel nyösebb, azaz a
legalacsonyabb érték ajánlat kapja a maximális 100 pontot. A többi ajánlat részszempont
szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított arány szerint kerül
megállapításra, kett tizedes-jegyre kerekítéssel.
Alkalmazandó képlet:
A legjobb
P= ---------------------- x (Pmax – Pmin) + Pmin
A vizsgált
P = a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
A legjobb = a legel nyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált = a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Pmax = a pontskála fels határa
Pmin = a pontskála alsó határa
28) Ajánlatkér eljárása a Kbt. 122/A. §-ban foglaltak alapján folytatja le.
29) Az ajánlatkér az ajánlatok elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezést készít az
ajánlatokról, amelyet az ajánlatok elbírálásának befejezésekor minden ajánlattev részére
egyidej leg, telefaxon vagy elektronikus úton megküld.
30) Az ajánlatkér csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerz dést, vagy - a nyertes
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következ legkedvez bb ajánlatot
tev nek min sített szervezettel (személlyel), ha t az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelölte.
31) Az ajánlatkér a szerz dést az ajánlati kötöttség id tartama alatt köteles megkötni,
amennyiben e törvény másként nem rendelkezik, nem köthet meg azonban a szerz dés az
írásbeli összegezés megküldése napját követ tíz napos id tartam lejártáig.
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KÖZBESZERZÉSI M SZAKI LEÍRÁS

A szerz dés szerinti mennyiség

Harkány Város közigazgatási területén 20 darab parkoló automata szállítása, elhelyezése és üzembe
helyezése a szükséges üzemeltetési szoftverrel együtt.

Parkoló automatákkal kapcsolatos minimális m szaki követelmények:
Anyaga és burkolata:
- Rögzítés beton alaphoz, acél t csavarokra
- Burkolata fém, korrózióálló, mosható, id járás álló, el ny az újrahasznosítható anyagú
ködési tartomány: min környezeti h mérséklet -20 fok max 50 fok Celsius
Tápellátás:
- Autonóm, akkumulátoros, min. 2 hónap m ködtetés
Kijelz :
- Vandálbiztos
- Min. 4x20 karakter kijelzése
- Grafikus LCD kijelz
Érme kezel :
- Forint érme felismerés, összes érvényben lév forint érmére (MNB szerint)
- Euro érme felismerés, összes érvényben lév Euro érmére (EKB szerint)
- Érmetorlódás figyelés és jelzés
Kártya olvasó / bankkártya olvasó:
- Lehet ség utólagos kártya/bankártya olvasó modul beépítésére
ködési paraméterek:
Megjelenített nyelvek:
- Magyar
- Angol
- Német
- További lehet ségek
Nyomtató/vágó:
papíros nyomtató
- Vágóegység részleges vagy teljes vágásra
Biztonságtechnikai paraméterek:
Pénz begy jtés és ürítés:
- Cserélhet , zárható acél kazetta
Zárrendszer:
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-

Többlépcs s, lépcs nként külön kulcsos

Érmekazetta védelme:
- Érmekazetta biztonsági trezorban helyezkedik el
Ajánlattev a teljes mennyiség legfeljebb 30 %-ának mértékéig (maximum 6 db) használt, de
üzemképes parkolóatomatákra is tehet ajánlatot. A használt parkoló automatákkal kapcsolatban
továbbá követelmény, hogy azoknak illeszkedni kell az új automatákhoz és a parkolási szoftverhez.
Ajánlatkér az új készülékekre 12 hónap jótállási id t (151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. §),
valamint további 12 hónap kellékszavatossági id t (Ptk. 6:163.§) ír el , a használt készülékekre 12
hónap kellékszavatossági id t (Ptk. 6:163.§)ír el .
Szoftverrel kapcsolatos minimális m szaki követelmények
-

-

A felhasználó által szabadon paraméterezhet legyen, a parkoló üzemeltetésével kapcsolatos
változásokat rugalmasan tudj követni (tarifák, felhasználók, levélsémák, pótdíjak,
parkolóhelyek…stb.)
Az ellen rzéshez szükséges elemek (kézi adatgy jt , fényképez gép, telefon) egyetlen
„okostelefon”-ba legyenek koncentrálva, segítve a parkoló ellen rök munkáját.
Zárt rendszert biztosítson az ellen rök és az ügyfélszolgálat között, az emberi manipuláció
teljességgel kizárható legyen.
On-line GPRS kommunikáció az ellen rök, és az ügyfélszolgálati iroda között.

Szoftver modulok:
Központi modul:

-

Pótdíj nyilvántartás
Kommunikáció az ellen ri okostelefonokkal GPRS/EDGE kapcsolaton keresztül
Bérlet nyilvántartás
Felszólító levelek készítése
Statisztikák készítése (parkolók kihasználtsága, ellen ri aktivitás mérése, pótdíj
toplisták,…,stb)
Jogász modul
Vezet i modul, a távoli kontrollhoz
Számlázás

Okos telefon modul:

-

Felszólítások kihelyezése
Fénykép felvételek készítése
Minden kihelyezett pótdíjhoz hozzárendelhet a GPS koordináta
Égi póráz funkció (az ellen rök bejárási útvonala lekövethet )
Mobil telefonos parkolás ellen rzésének lehet sége (NemzetiMobilfizetési Zrt)
Zárt auditált rendszer
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Szállító feladata a parkoló automaták beépítése, beüzemelése, rendszerbe állítása.
A Parkoló automatákat a Megrendel által kijelölt helyekre kell szállítónak kihelyezni Harkány
Város közigazgatási területén. A konkrét helyeket Megrendel a szerz déskötéskor adja meg
szállító részére, ahol Megrendel az alapozásokat elkészítette.
Szállító feladata a szoftverek telepítése a Megrendel által biztosított ügyfélszolgálati számítógépre
és az ellen rök részére biztosított okos telefonokra (tervezetten 4 darab), a rendszer tesztelése és
próbaüzeme (minimum 3 munkanap), a kezel személyzet kioktatása a parkoló automaták és
rendszer használatával kapcsolatban.
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AZ AJÁNLATHOZ KÖTELEZ EN CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

Az ajánlathoz a kötelez en csatolandó dokumentumokat az IRATMINTÁK Tartalomjegyzéke
szerint kell csatolni. Az ajánlatok gyorsabb elbírálása érdekében kérjük, hogy a
dokumentumokat az ott megadott sorrendben csatolják, azonban megjegyezzük, hogy az eltér
sorrendben történ összeállítás nem vonja maga után az ajánlat érvénytelenségét.
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IRATMINTÁK
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TARTALOMJEGYZÉK
(benyújtandó igazolások és nyilatkozatok jegyzéke)

Oldalszám
Borítólap (formanyomtatvány)
Felolvasólap (formanyomtatvány)
Tartalomjegyzék (oldalszámozással)
Ajánlattételi nyilatkozat (formanyomtatvány)
Teljességi nyilatkozat
Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata (adott esetben)
Kizáró okok igazolása
Nyilatkozat a kizáró okokról (formanyomtatvány)
Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja szerinti nyilatkozat (formanyomtatvány)
Kbt. 56. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat (formanyomtatvány)
Egyéb okiratok
Változásbejegyzési kérelem, és az érkeztetésér l cégbírósági igazolás (adott esetben)
Aláírási címpéldány
Közokiratba vagy teljes bizonyító erej magánokiratba foglalt Meghatalmazás (adott
esetben)
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása
Pénzügyi beszámolók másolata, vagy
nyilatkozat e-beszámolóból történ megismerhet ségr l / közbeszerzés tárgyából
származó árbevételr l nyilatkozat(ok) (P.1.1 formanyomtatvány),vagy
nyilatkozat a 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján (P.1.2
formanyomtatvány)
szaki illetve szakmai alkalmasság igazolása
310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 16.§ (5) bekezdés alapján az ajánlattev , illetve az
alkalmasság igazolásában részt vev más szervezet nyilatkozata (M.1
formanyomtatvány) / vagy a szerz dést köt másik fél által adott igazolás
(Referenciaigazolás minta szerint)
a 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés d) pontja alapján a beszerzend
áru leírása és fényképe (az új és használt termékre is, valamint a szoftverekre
vonatkozón is csatolandók)
Egyéb dokumentumok
Konzorciumi, egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó megállapodás
(adott esetben)
Bármilyen egyéb, ajánlattev által csatolt irat
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BORÍTÓLAP
„Szállítási szerz dés Harkány Város
közigazgatási területén 20 darab új parkoló
automata
szállítására
és
üzembe
helyezésére.”

Az eljárás tárgya
Ajánlattev pontos neve
Címe (székhelye)
Telefonszáma
Telefax száma
E-mail címe
A cég cégjegyzék száma
Cégbírósága
Adószáma
Kkvt. Szerinti min sítése
Számlavezet bank neve és számlaszáma
Tárgyban érintett kapcsolattartó neve
Tárgyban érintett kapcsolattartó mobil
száma
Tárgyban érintett kapcsolattartó e-mail
címe

Ezután következzenek ugyanezek az adatok a 10%-ot meghaladó alvállalkozókra
(amennyiben ajánlattev igénybe vesz ilyen alvállalkozót)
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FELOLVASÓLAP
a „Szállítási szerz dés Harkány Város közigazgatási területén 20 darab új parkoló automata
szállítására és üzembe helyezésére.”
tárgyú ajánlathoz.

Ajánlattev neve:
Ajánlattev címe:
Telefonszám:
Fax szám:
Kapcsolattartó neve, beosztása, telefonszáma:
Közös Ajánlattétel esetén közös Ajánlattev k tagjainak neve, címe1
Vezet
Tag 1
Tag 2
Nettó szállítási díj: ……………………………………………………………2

A vételár (ajánlati ár) tartalmaz minden olyan költségtényez t, melyek szükségesek a teljes
ajánlattételi dokumentáció szerinti építési beruházás I. osztályú min ség megvalósítására.
Ajánlatunk az Ajánlattételi dokumentációban szerepl összes feladatra, felmerül megrendelésre és
id tartamra vonatkozik.
Kelt:

………………………………
cégszer aláírás

1 Megjegyzés:
2 Megjegyzés:

Közös ajánlat esetén kérjük aláhúzással megjelölni, hogy a közös ajánlattev ket melyik tag képviseli!
A nettó szállítási díj összegének meg kell egyeznie az ajánlati összesít nettó összesen összegével!
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AJÁNLATI ÖSSZESÍT
a „Szállítási szerz dés Harkány Város közigazgatási területén 20 darab új parkoló automata
szállítására és üzembe helyezésére.”
tárgyú ajánlathoz.

Sorszám

Megajánlott
készülék/ szoftver
típusa, megnevezése 3

Új/használt
készülék4

Mennyiség5 Egységár
(db)
(Ft)

Nettó
ajánlati
ár (Ft)

1.
2.
3.

Nettó Ajánlati ár mindösszesen:

Kelt:

………………………………
cégszer aláírás

3 Megjegyzés:

Kérjük a megajánlott készülék, illetve szoftver típusát, illetve nevét beírni!
Kérjük megjelölni, hogy a megajánlott készülék új, vagy használt!
5 Megjegyzés:
Kérjük beírni a darabszámot. A készülékek darabszáma összesen 20 darab, amelyb l legfeljebb 6 db
készülék lehet használt!
4 Megjegyzés:
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AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT a „Szállítási szerz dés Harkány Város közigazgatási területén 20 darab új parkoló automata
szállítására és üzembe helyezésére.”
tárgyú ajánlathoz.

1)
Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a szerz dés teljesítéséhez az
alábbi részek teljesítésére kívánunk alvállalkozókat igénybe venni:
Munkarész megnevezése
1
2
3

2)
Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerz dés teljesítéséhez a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozók fognak
közrem ködni:
Alvállalkozó(k) neve(i),
székhelye(i)

Munkarész megnevezése

Munkarész nagysága %ban

1
2
3

3)
Nyilatkozunk, hogy a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az alábbi szervezet(ek) kapacitásaira
kívánunk támaszkodni az alkalmasság igazolása során:

Szervezet(ek) neve(i),
székhelye(i)

Alkalmassági
követelmény, és az
ajánlattételi felhívás
vonatkozó pontja

A szervezet
bevonásának módja
Kbt. 55. § (6)
bekezdése szerint (pl.
alvállalkozó)

1
2
3

4) Nyilatkozunk továbbá, hogy:
- ajánlatunkat a Kbt. el írásainak, az eljárást megindító felhívásnak és dokumentációnak
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megfelel en állítottuk össze.

- az ajánlatkér által kiadott dokumentációban meghatározott szerz déses feltételeket elfogadjuk.

- velünk és alvállalkozóinkkal szemben nem állnak fenn a Kbt. 24. §-ban részletezett
összeférhetetlenségi kizáró okok.
- a teljesítéshez nem veszünk igénybe a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá es
alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt.
56. § (1) bekezdés k) pontjában és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
- a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció feltételeit
megismertük és elfogadjuk. Amennyiben nyertesként kerülünk kiválasztásra úgy Ajánlatkér vel a
Vállalkozási Szerz dést megkötjük és a Felolvasólapon vállalt ellenszolgáltatásért teljesítjük.

- Alulírott, ……………………, mint a(z) ………………………. (ajánlattev neve, székhelye)
cégjegyzésre jogosult képvisel je büntet jogi felel sségem tudatában kijelentem, hogy jelen ajánlat
részét képez

valamennyi dokumentum tartalma megfelel a valóságnak, azok tartalmáért

felel sséget vállalok.

- cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejl désük támogatásáról szóló törvény szerint
mikro vállalkozás / kisvállalkozás / középvállalkozás / nem tartozik a törvény hatálya alá.6

Kelt:
………………………………
cégszer aláírás

6

A megfelel aláhúzandó!
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TELJESSÉGI NYILATKOZAT
a „Szállítási szerz dés Harkány Város közigazgatási területén 20 darab új parkoló automata
szállítására és üzembe helyezésére.”
tárgyú ajánlathoz.

Tisztelt Ajánlatkér !

Miután az Önök által a közbeszerzésekr l szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján indított
közbeszerzési eljárás keretében kibocsátott eljárást

megindító

felhívás és Ajánlattételi

Dokumentáció feltételeit részletesen áttekintettük, az azokban rögzített pénzügyi és m szaki,
szakmai feltételeket a mellékletekkel együtt megvizsgáltuk, és amelyek kézhezvételét ezennel
igazoljuk, ajánlatot kívánunk tenni az Ajánlattételi Dokumentációban részletezett árubeszerzés
szerz déses és jogszabályi feltételeknek megfelel módon történ maradéktalan teljesítésére az
ajánlat részét képez Felolvasólap szerinti ajánlati áron.
Az ajánlati ár magában foglalja az összes, dokumentációban foglalt feladat elvégzését.

Beleegyezünk, hogy az eljárást megindító felhívás 23.) pontja értelmében az ajánlattételi határid
lejártától számított 30. napig tartjuk az ajánlatunkat, az abban foglaltak eddig az id pontig ránk
nézve kötelez

érvény ek és ezen id szak lejárta el tt az Ajánlatkér

által az Ajánlattételi

Dokumentációban és a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint bármikor elfogadhatóak.

Tudomásul vesszük, hogy a jelen ajánlat az ajánlati kötöttség id tartamára kötelez
számunkra.

érvény

Kijelentjük és teljes kör felel sséget vállalunk arra, hogy az Ajánlattételi Dokumentációt, és az
abban foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem közvetlenül, sem
közvetetten nem használjuk fel az Önök erre vonatkozó el zetes írásos hozzájárulása nélkül.

Kelt:

cégszer aláírás
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NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL 7

A KÖZBESZERZÉSEKR L SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (KBT.) 56. § (1)-(2) BEKEZDÉS ÉS 57. §
(1) BEKEZDÉSE TEKINTETÉBEN

a „Szállítási szerz dés Harkány Város közigazgatási területén 20 darab új parkoló automata
szállítására és üzembe helyezésére.”
tárgyú ajánlathoz.
Alulírott …………………………, mint a(z) ……(cégnév, székhely)……. cégjegyzésre jogosult
képvisel je
az alábbi nyi latkozatot tesszük:
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely
szerint nem lehet ajánlattev , részvételre jelentkez , alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szerepl , aki:
Kbt. 56. § (1) bekezdés:
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában cs deljárás elrendelésér l szóló bírósági
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást joger sen elrendelték, vagy ha a
gazdasági szerepl személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes
joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban joger s bírósági ítéletben
megállapított b ncselekményt követett el, amíg a büntetett el élethez f
hátrányok alól nem
mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntet jogi
intézkedésekr l szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a
bíróság joger s ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattev tevékenységét
más bíróság hasonló okból és módon joger sen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételt l joger sen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkér székhelye szerinti ország
jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását joger sen
megállapították, a joger sen megállapított id tartam végéig;
g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén
a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellen rzésr l szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a
alapján két évnél nem régebben joger re emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata
esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történ befizetésre
kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott
jogszabálysértést követett el;
h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntet Törvénykönyvr l szóló 1978. évi IV. törvény
szerinti b nszervezetben részvétel - ideértve a b ncselekmény b nszervezetben történ
elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, h tlen kezelés, hanyag
kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy
7 Megjegyzés:

Az Ajánlattev nek Közös ajánlattétel esetén minden tagnak egyszer nyilatkozat formájában kell megtennie.
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pénzmosás b ncselekményt, illetve a Büntet Törvénykönyvr l szóló 2012. évi C. törvény
XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós b ncselekmények, b nszervezetben részvétel ideértve b ncselekmény b nszervezetben történ elkövetését is -, h tlen kezelés, hanyag kezelés,
költségvetési csalás vagy pénzmosás b ncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló
ncselekményt követett el, feltéve, hogy a b ncselekmény elkövetése joger s bírósági ítéletben
megállapítást nyert, amíg a büntetett el élethez f
hátrányok alól nem mentesült;
i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követ en kötött
szerz désével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két
éven belül született joger s és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban
megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban
megállapított fizetési határid n belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkér ként
szerz dést köt fél a részére határid ben fizetett;
j) az adott eljárásban el írt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot
szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;
k) tekintetében a következ feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik
adóillet séggel, mellyel Magyarországnak kett s adózás elkerülésér l szóló egyezménye van,
vagy
kb) a közbeszerzési szerz déssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóillet sége szerinti
országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések
után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szerepl az adott országból
származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a
gazdasági szerepl nek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a
közbeszerzési szerz dést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek min sülne a szerz dés
alapján kapott jövedelem,
kc) olyan szabályozott t zsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megel zésér l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3.
§ r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhet .
(2) Az eljárásban nem lehet ajánlattev vagy részvételre jelentkez az a gazdasági szerepl ,
amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati
joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek
tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a
több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkez gazdasági társaság
társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1)
bekezdés k) pont ka) alpontja szerinti feltételt megfelel en alkalmazni.
Nyilatkozunk továbbá a Kbt. 58. § (3) bekezdés alapján, hogy a szerz dés teljesítéséhez nem
veszünk igénybe az Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá es alvállalkozót, valamint az
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § szerinti kizáró okok
hatálya alá.
Kelt:
………………………………
cégszer aláírás
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Nyilatkozat
a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja tekintetében
a „Szállítási szerz dés Harkány Város közigazgatási területén 20 darab új parkoló automata
szállítására és üzembe helyezésére.”
tárgyú ajánlathoz.
Alulírott ……………………... (név), mint a(z) ……..………………………... (cégnév)
cégjegyzésre jogosult képvisel je a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontjában foglaltaknak megfelel en
ezennel kijelentem, hogy cégünk olyan társaságnak min sül, amelyet
1. nem jegyeznek szabályozott t zsdén. *
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megel zésér l és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja
szerint definiált tényleges tulajdonosok neve és állandó lakóhelye az alábbi:**
Név:
Állandó lakóhely:
Név:
Állandó lakóhely:
vagy
,amennyiben a tulajdonosok között nincsen a pénzmosásról szóló törvény 3. § ra)-rb)
alpontokban
meghatározott
természetes
személy,
akkor
az
ajánlattev
jelentkez tulajdonosa vezet tisztségvisel jének a neve és állandó lakóhelye az alábbi:**
Név:
Állandó lakóhely:
Név:
Állandó lakóhely:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------vagy
2. szabályozott t zsdén jegyeznek. *

Kelt: ………………………

………………………………
cégszer aláírás

* Kérjük az 1. vagy 2. pontok közül a megfelel t egyértelm en, aláhúzással megjelölni!
** Kérjük a megfelel helyen a tulajdonosi adatokat kitölteni!
Közös Ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlatot tev nek külön-külön
be kell nyújtania.
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Értelmezés:
a) Pénzmosásról szóló törvény: A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megel zésér l és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény. A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc)
alpontja vonatkozásában a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerint definiált
tényleges tulajdonos:
r) tényleges tulajdonos:
ra)13 az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem
rendelkez szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvr l szóló 2013. évi
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával
rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez szervezet nem
a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy
azzal egyenérték nemzetközi el írásokkal összhangban lév közzétételi követelmények
vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem
rendelkez szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó
befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást
végrehajtanak, továbbá
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje,
ha a leend kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve m ködtetik, ha a
kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezel szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az
alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány
képviseletében eljár;
b)

Szabályozott t zsde: A szabályozott t zsde alatt a t kepiacról szóló 2011. évi CXX. törvény 5.
§ (1) bekezdés 114. pontjában meghatározott piacot kell érteni. (A szabályozott t zsdék
listáját egyebekben megtalálja az alábbi linken:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:209:0021:0028:HU:PDF
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Nyilatkozat
a Kbt. 56. § (2) bekezdés tekintetében
a „Szállítási szerz dés Harkány Város közigazgatási területén 20 darab új parkoló automata
szállítására és üzembe helyezésére.”
tárgyú ajánlathoz.
Alulírott ……………………... (név), mint a(z) ……..………………………... (cégnév) ajánlattev
cégjegyzésre jogosult képvisel je a Kbt. 56 § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelel en ezennel
kijelentem, hogy

1. szervezetünk vonatkozásában van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely közvetetten, vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni
résszel, vagy szavazati joggal rendelkezik *
vagy
2. szervezetünk vonatkozásában nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely közvetetten, vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni
résszel, vagy szavazati joggal rendelkezik *

Kelt: ...................................., .............................

………………………………
cégszer aláírás
* Kérjük az 1. vagy 2. pontok közül a megfelel t egyértelm en, aláhúzással megjelölni!
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Amennyiben van olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez szervezet,
amely közvetetten, vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel, vagy szavazati
joggal rendelkezik:
Alulírott………............., mint a(z) ………….. (székhely:……………), mint ajánlattev
cégjegyzésre jogosult képvisel je a Kbt. 56. § (2) bekezdése tekintetében
nyilatkozom,
hogy szervezetünk vonatkozásában az alábbi jogi személy(ek) vagy jogi személyiséggel nem
rendelkez szervezet(ek) rendelkeznek közvetetten, vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni
résszel, vagy szavazati joggal:
Szervezet (1) neve: …………………………………………
Szervezet (2) neve: …………………………………………
Szervezet (..) neve: …………………………………………
Alulírott………............., mint a(z) ………….. (székhely:……………), mint ajánlattev
cégjegyzésre jogosult képvisel je egyúttal nyilatkozatom, hogy a fenti szervezet(ek)
vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek nem állnak fenn.

Kelt: ...................................., ............................

………………………………
cégszer aláírás
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P1.1 PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI ALKALMASSÁGI
NYILATKOZAT
a „Szállítási szerz dés Harkány Város közigazgatási területén 20 darab új parkoló automata
szállítására és üzembe helyezésére.”
tárgyú ajánlathoz.

Alulírott …………………………, mint a(z) ………………………(cégnév, székhely) cégjegyzésre
jogosult képvisel je
k i j e l e n t e m,
hogy társaságunk számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (mérlegének, eredménykimutatásának) közzététele
A) jogszabályi el írás alapján kötelességünk, ezért a kért beszámolók adatai társaságunk
vonatkozásában a céginformációs szolgálat honlapján megismerhet k, az ajánlatkér által
ellen rizhet k.
vagy
B) jogszabályi el írás alapján nem kötelességünk, ezért alkalmasságunk igazolására ajánlatunk
részeként csatoljuk cégszer en aláírt nyilatkozatunkat (adott esetben: és valamennyi konzorciumi
partnerünk cégszer en aláírt nyilatkozatát) az utolsó három lezárt üzleti év mérleg szerinti
eredményér l, évenkénti bontásban.
vagy
C) jogszabályi el írás alapján kötelességünk, azonban társaságunk az ajánlatkér által el írt id szak
kezdete közben/után kezdte meg m ködését, ezért alkalmasságunk igazolására ajánlatunk részeként
csatoljuk a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételünkr l szóló nyilatkozatot.8

Kelt:
………………………………
cégszer aláírás

8

A) B) és C) pontok közül a megfelel aláhúzandó!
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P.1.2 GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁG9
NYILATKOZAT
A 310/2011. (XII.23.) KORM. RENDELET 14. § (2) BEKEZDÉS TEKINTETÉBEN

a „Szállítási szerz dés Harkány Város közigazgatási területén 20 darab új parkoló automata
szállítására és üzembe helyezésére.”
tárgyú ajánlathoz.
tárgyú ajánlathoz
Alulírott …………………………, mint a(z) ……….................…(cégnév, székhely) cégjegyzésre
jogosult képvisel je az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi
formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és m szaki leírás gondos áttekintése után – a
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelel en nyilatkozom,
hogy a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételünk az alábbiak szerint alakult:

2012:……………….
2013:……………….
2014:………………

Kelt:
………………………………
cégszer aláírás

9

Ajánlattev nek csak abban az esetben kell a nyilatkozatot benyújtania, amennyiben az utolsó három lezárt gazdasági
év mindegyikében nem rendelkezik beszámolóval, azaz az el írt id szak kezdete után kezdte meg m ködését.
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M.1

SZAKI- ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG10
NYILATKOZAT

a 310/2011. (XII.23.) Korm. rend (R.) 17. § (6) bekezdése alapján
„Vállalkozási szerz dés a Harkány, Kossuth Lajos utca térburkolat kivitelezési munkái
tárgyában” tárgyú ajánlathoz.
a közbeszerzésekr l szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 55. § (1) bekezdés, illetve a 310/2011.
(XII.23.) Korm. 15. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében
Szállítási szerz dés informatikai eszközök beszerzésére az „Innovatív iskolák fejlesztése”
cím , TÁMOP 3.1.4-12/2-2012-0335 pályázati program keretében tárgyú ajánlathoz.

Alulírott …………………………, mint a(z) …………………..(cégnév, székhely) cégjegyzésre
jogosult képvisel je az eljárást megindító Felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi
formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és m szaki leírás gondos áttekintése után - a Kbt.
55. § (1) bekezdés, illetve a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontjában
foglaltaknak megfelel en kijelentem, hogy
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben az alábbi referenciáink
voltak:
Referencia adatai
A szerz dést köt másik fél neve, székhelye (címe)
Referenciát adó személy neve, telefonszáma
A szerz dés tárgya
Az ellenszolgáltatás összege (nettó Ft)
Teljesítés id pontja (kezdés, befejezés, év/hónap/nap)
Teljesítés helye
a munka jellege (f vállalkozói/közös ajánlattev )
A teljesítés a szerz désnek megfelel en történt
(Igen/Nem)

Kelt:
………………………………
cégszer aláírás

10

Amennyiben ajánlattev
mell zni!

a jelen nyilatkozat benyújtását választja, akkor referenciaigazolás benyújtását kérjük
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REFERENCIAIGAZOLÁS

Referenciát adó szervezet neve, címe:
Referenciát adó személy neve, telefonszáma:
Szállító neve, címe:
A szállítás, vagy szolgáltatás tárgya:……………………………………………………
Teljesítés helye:
Teljesítés ideje (kezdés, befejezés):
A nettó ellenszolgáltatás összege:…………………………………Ft,
bb m szaki adatok:
Munka jellege:

Alulírott …………………………, mint a(z) ……...........................……(cégnév, székhely) részér l
nyilatkozunk, hogy Szállító a szerz désnek és az el írásoknak megfelel en teljesítette a szerz dést.

Kelt:

referenciát adó személy aláírása
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SZERZ DÉSTERVEZET
S ZÁ L L Í T Á S I S Z E R Z

DÉS

parkoló automaták szállítására
Amely létrejött egyrészr l:
Név:
Harkány Város Önkormányzata
székhely:
7815 Harkány, Pet fi Sándor utca 2 - 4.
adószám:
15724076-2-02
Képvisel :
Baksai Endre Tamás polgármester
Telefon:
06/72-480-100;
Fax:
72/480-518
E-mail:
titkarsag@harkany.hu ______________________________
mint Vev , a továbbiakban: Vev ,
másrészr l:
Név:.
Cím:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Bank:
Számlaszám:
Képvisel :
mint Szállító - a továbbiakban Szállító között alulírott napon és helyen a jelen szállítási szerz désben írt feltételek szerint:
Vev , mint ajánlatkér
2015. április…..-án három potenciális ajánlattev részére megküldött
eljárást megindító felhívással, a Kbt. (a közbeszerzésekr l szóló 2011. évi CVIII. törvény) harmadik
rész, 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárást indított. A közbeszerzési eljárás tárgya:
Szállítási szerz dés Harkány Város közigazgatási területén 20 darab új parkoló automata
szállítására és üzembe helyezésére.
Ajánlatkér (Vev ) az ajánlatok elbírálását követ en meghozott döntése szerint a közbeszerzési
eljárás nyertese – az összességében legel nyösebb (Kbt. 71. § (2) bek. b) pont) ajánlat bírálati
szempontjai alapján a ………………………. (székhelye: ……………………….). Felek a
közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációjában foglalt feltételek, illetve a Szállító által
benyújtott ajánlat alapján a szerz dést jelen rendelkezések szerint kötik meg:

Szerz dés tárgya
1. A Vev által, az eljárást megindító felhívásban, és az ajánlattételi dokumentációban
meghatározott specifikációnak megfelel parkoló automaták, (továbbiakban: áru) jelen szerz dés
szerinti feltételekkel való határid s adásvétele (szállítása).
A szerz dés mennyisége
Harkány Város közigazgatási területén 20 darab parkoló automata szállítása, elhelyezése és üzembe
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helyezése a szükséges üzemeltetési szoftverrel együtt, 3 napos próbaüzem lefolytatása, kezel
személyzet kioktatása.
A leszállításra kerül készülékek típusa:
……………………………………
……………………………………
A leszállításra kerül szoftver típusa:
……………………………………

Teljesítés ideje, helye és módja
3. Teljesítés határideje: szerz déskötést l számított …… nap, szállító ajánlata szerint.
4. Teljesítés helye: Harkány közigazgatási területe
5. Módja: Szállító Vev vel / Intézményvezet vel (Baksai Endre Tamás polgármester) el zetesen
egyeztetett id pontban köteles a saját, vagy bérelt szállítóeszközével a jelen szerz désben megjelölt
helyszínekre szállítani, beépíteni, beüzemelni és szállítólevéllel átadni a szerz dés tárgyát képez
árut 1. osztályú min ségben, lehet leg a Vev igényeit is figyelembe véve. Szállító teljesítése akkor
tekinthet teljesnek, amennyiben a szerz dés szerinti összes terméket a teljesítés helyére
leszállította, beépítette, beüzemelte, a használatra, kezelésre vonatkozó szükség szerinti betanítást
elvégezte, és az eszközök egyedi azonosítóját (pl. gyári szám,
leltári szám) is tartalmazó,
mindkét fél által aláírt átadás-átvételi jegyz könyvet Vev részére
2-2 példányban átadja.
Ellenszolgáltatás:
6. Vev
a szerz désszer
teljesítéséért összesen nettó ……………….,- Ft, azaz
…………………………………… forint + ….. % ÁFA, bruttó ……………………..,- Ft, azaz
………………………………………… forint szállítási díjat fizet a Szállító részére.
7. Az ár a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerinti ÁFA kulccsal számítandó, az
ÁFA megfizetésénél a mindenkor hatályos ÁFA jogszabály rendelkezései az irányadóak.
8. Vev el leget nem fizet.
9. Vev fizetési kötelezettsége, teljesítést követ en kiállított számla alapján, 30 napos fizetési
határid vel esedékes. A számla kiegyenlítésére banki átutalással kerül sor a Szállító
……………………………….-nál vezetett …………………….. számú bankszámlájára.
10. Vev kijelenti, hogy a szerz dés tárgyát képez beszerzés pénzügyi fedezetét saját forrásból
biztosítja.
11. Késedelmes kifizetés esetén Szállító a Ptk. szerint késedelmi kamatot számíthat fel, melynek
alapja a késedelmesen kifizetett összeg, mértéke a késedelmes napok száma.
12. A Szállító kötelezettséget vállal, hogy nem fizet, illetve számol el a szerz dés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfelel társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállító adóköteles jövedelmének
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csökkentésére alkalmasak;
13. Szállító ennek teljesülése érdekében a szerz dés teljesítésének teljes id tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Vev számára megismerhet vé teszi és a 9.4) pont szerinti ügyletekr l a Vev t
haladéktalanul értesíti.
Felek együttm ködése
14. A szerz
felek a szerz déssel elérni kívánt cél érdekében kölcsönösen és folyamatosan
együttm ködnek. Ennek megfelel en id ben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen
megállapodásban foglaltak teljesítésér l, hanem minden olyan kérdésr l (tény, adat, körülmény),
amely a szerz dés teljesítésére kihatással lehet. A szerz
felek haladéktalanul értesítik egymást
minden olyan körülményr l, amely a szerz dés teljesítését veszélyezteti, vagy gátolja. Esetleges
reklamációt, min ségi kifogást a Vev az észlelést l számított két munkanapon belül jelzi, a
Szállító a jelzést l számított két munkanapon belül azt elhárítja.
15. Szállító vállalja, hogy a szerz dés teljesítését követ en is együttm ködik Vev vel az általa
kiállított dokumentumok (különösen mellékelt áru-lista, átadás-átvételi jegyz könyv, esetleges
szöveges beszámoló) és számlák vonatkozásában, amennyiben a Közrem köd Szervezet a Vev
által benyújtott kifizetési kérelmekhez és projekt-el rehaladási jelentésekhez kapcsolódóan
kiegészítést, tájékoztatást kér jelen szerz déses viszonyhoz kapcsolódóan Vev l, vagy Vev n
keresztül a Szállítótól. Szállító vállalja, hogy az e pontban foglaltaknak megfelel en kért
tájékoztatásokat, kiegészítéseket, nyilatkozatokat, egyéb további csatolandó dokumentumokat
haladéktalanul elkészíti és Vev részére átadja a kifizetési kérelem, illetve projekt-el rehaladási
jelentés miel bbi elfogadásának érdekében.
16. Kapcsolattartás:
Szállító részér l:
név:
értesítési cím
telefon / fax
e-mail
Vev részér l:
név:
értesítési cím
telefon / fax
e-mail
Mennyiségi és min ségi kifogásolás, visszáru:
17. Amennyiben Szállító a Vev által megrendelt és elfogadott mennyiségnél kevesebb árut szállít
le, a Vev kérésére a szállítást végz személy köteles ezt az állítást a szállítólevélben feltüntetni,
amely alapján a Szállító a mennyiségi kifogást kivizsgálja és szükség esetén gondoskodik az
árupótlásról. A Vev a hiányos szállítás átvételére is köteles, egyúttal Szállító az átvételkor közli a
hiányzó mennyiség leszállításának új id pontját.
Jótállás
18. Szállító a hibátlan teljesítésért szavatol.
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19. Szállító az új készülékekre 12 hónap jótállási id t (151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. §),
valamint további 12 hónap kellékszavatossági id t (Ptk. 6:163.§) biztosít, a használt készülékekre
12 hónap kellékszavatossági id t (Ptk. 6:163.§) biztosít.
20. Szállító a leszállított áruk érvényesített, lepecsételt garancialeveit a leszállításkor Vev részére
átadja.
Késedelem, hibás teljesítés
21. Szállító késedelembe esik, ha:
- szállítói teljesítésének a szerz désben foglalt végs határid re nem tesz eleget, teljesítési
késedelem esetén Szállító a teljes nettó szállítási díjra vetített 100.000.- Ft/nap mérték késedelmi
kötbért köteles Vev részére fizetni.
- neki felróható okból a 3. pont szerinti teljesítési határid l számított 7 napon belül nem teljesít,
vagy ezt megel en bejelenti, hogy a szerz dést nem teljesíti, Vev a nettó szerz déses ár 20%nak megfelel meghiúsulási kötbért jogosult érvényesíteni.
22. Szállító hibásan teljesít, ha:
- az általa leszállított termék rendeltetésszer használatra nem vagy csak részben alkalmas.
23. Vev a Szállító hibás teljesítése esetén a Ptk.-ban foglalt jogaival élhet, továbbá a nettó
szerz déses árra vetített 10 % mérték hibás teljesítési kötbért érvényesít.
24. Vev hibásan teljesít, ha
- a 9. pontban meghatározott határid n belül az ellenszolgáltatás összegét Szállító részére nem
utalja át, ez esetben Szállító jogosult a késedelmes napokra a mindenkori jegybanki alapkamatot
felszámítani.
25. Szállítónak felróható ok miatti szerz dés meghiúsulása esetén Vev
érvényesít, melynek mértéke a nettó vállalási ár 20 %-a.

meghiúsulási kötbért

Egyéb rendelkezések
26. Szállító a Kbt. figyelembevételével jogosult alvállalkozókat, illetve kapacitást biztosító
szervezeteket igénybe venni.
27. Szállító a jogosan igénybe vett alvállalkozóért és a kapacitást biztosító szervezetekért úgy felel,
mintha a munkát maga végezte volna. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felel s
minden olyan kárért is, amely enélkül nem következett volna be.
28. Vev jogosult és egyben köteles a szerz dést felmondani - ha szükséges olyan határid vel,
amely lehet vé teszi, hogy a szerz déssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
- a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez gazdasági társaság, amely
nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
- Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez gazdasági társaságban, amely nem
33/34

felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
29. Szállító a szerz dés teljesítésének teljes id tartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vev számára
megismerhet vé teszi és a 28. pontban foglalt ügyletekr l a Vev t haladéktalanul értesíti.
30. A szerz dés teljesítésére a Kbt. 128-130. §-aiban foglalt rendelkezések irányadóak.
31. Ezt a szerz dést csak a felek cégjegyzésre jogosult törvényes szervezeti képvisel i
módosíthatják írásban (papír alapú dokumentum) a Kbt. 132. §-ában foglaltak figyelembevételével.
Szóban, ráutaló magatartással tett jognyilatkozat a szerz dés módosítására nem alkalmas.

32. E szerz désben nem részletezett és nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. az irányadó.
33. Jelen szerz dést a Felek annak elolvasása és egységes értelmezése után, mint akaratukkal
mindenben megegyez t, jóváhagyólag írják alá.
Harkány, 2015. május …

…………………………………….
Vev

……………………………………
Szállító

Mellékletek:
Szerz
felek a Szállítási Szerz désben foglaltakon túlmen en azok csatolása nélkül is az alább
felsorolt mellékletek érvényességében állapodnak meg:
Eljárást megindító felhívás
Ajánlattételi dokumentáció
Elfogadott ajánlat
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Tárgy: Intézkedések elfogadása az Állami
Számvev szék által lefolytatott utóellen rzés
megállapításai alapján
Melléklet:

EL

TERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK
2015. április 21-i ÜLÉSÉRE
4. Napirendi pont

EL TERJESZT :

Képíró Sarolta
pénzügyi osztályvezet

AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Képíró Sarolta
pénzügyi osztályvezet

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális
és Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:

-

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

Egyszer többség

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

3. oldal el terjesztés
2. oldal Intézkedési terv
5. oldal ÁSZ megállapítások

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

1

El terjesztés: Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének soron következ ülésére
El terjesztés címe: Harkány Város Önkormányzata pénzügyi egyensúlyi helyzet
helyreállítása érdekében kidolgozott, és az ÁSZ által elfogadott intézkedési tervben
megfogalmazott feladatok végrehajtásának utóellen rzése során tett ÁSZ megállapítások
elbírálása, a megfelel intézkedések megtétele
El terjesztést készítette: Képíró Sarolta, pénzügyi osztályvezet
El terjeszt : Képíró Sarolta, pénzügyi osztályvezet

Tisztelt Képvisel -testület!
Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszer ségének 2011. évi,
Állami Számvev szék általi ellen rzésében 62 városi önkormányzat vett részt, köztük
Harkány is kijelölésre került. Az ellen rzés eredményeként az ÁSZ által megfogalmazott
javaslatokra, felel sök és határid k megjelölésével intézkedési tervet kellett készíteni, mely
az ellen rz szerv által jóváhagyásra is került. 2013. év végén az Állami Számvev szék mind
a 62 önkormányzatnál utóvizsgálatot tartott. Az utóellen rzés az Önkormányzatok pénzügyi
helyzetének 2011. évi ellen rzésér l készült ÁSZ jelentési javaslat hasznosítása érdekében
elfogadott intézkedési terv végrehajtására irányult. Az Ász által elfogadott intézkedési terv 16
tervezett feladatot tartalmazott, melyb l az utóellen rzés során hat feladat határid ben
végrehajtott intézkedésként, egy feladat határid t követ en végrehajtott intézkedésként,
három feladat részben végrehajtott intézkedésként, illetve hat feladat nem végrehajtott
intézkedésként került min sítésre. Domokos László az ÁSZ elnöke, 2014. december 2.
keltezés levelében felhívta az Önkormányzat figyelmét arra, hogy az utóellen rzés során tett
megállapítások alapján a szabályszer , rendeltetésszer és felel s gazdálkodás érdekében a
részben végrehajtott, illetve végre nem hajtott intézkedéseknél megfogalmazott feladatokat
vizsgálja felül, továbbá az ennek megfelel en elkészített, a Képvisel -testület által elfogadott
intézkedési terv teljes kör en kerüljön végrehajtásra. Az intézkedési tervben el írt határid k
alapján a Képvisel -testület kapjon tájékoztatást az intézkedési terv végrehajtásáról és az
intézkedések pénzügyi egyensúlyi helyzetre gyakorolt számszer sített hatásáról. Az
alábbiakban részletezzük a részben, illetve végre nem hajtott feladatokat, továbbá javaslatot
teszünk azok végrehajtására.
Részben vérhajtott intézkedések:
1.) A kötelez és önként vállalt feladatok számbavétele, egyértelm besorolása, összhangban
a költségvetés gazdálkodás gyakorlatával.
A kötelez és önként vállalt feladatok számbavétele, besorolása összhangban van a
költségvetési gazdálkodás gyakorlatával. Újabb intézkedést nem igényel.
2.) A jöv beni adósságot keletkeztet kötelezettségvállalásról szóló képvisel -testületi
el terjesztésben a visszafizetés forrásainak, valamint a kamatkockázat várható hatásainak
bemutatása.
Az önkormányzat mérlegében kimutatott adósságot keletkeztet ügyletek
tekintetében az elvárt intézkedések megtörténtek.
2015. év elején a Képvisel -testület a Harkányi Gyógyfürd részére 100 millió Ft
összeg folyószámlahitel és kamatai után vállalt kezességet. Az kezességvállalásból
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adódó esetleges kötelezettség forrásaira tartalékot kell képezni.
3.) Az adósságot keletkeztet kötelezettségvállalásról szóló döntéskor a jöv ben várhatókamat- és t ketörlesztési- kötelezettségek, árfolyam kockázat, kezességvállalás, garancia és
helytállási kötelezettségvállalásról szóló döntésnél azok pénzügyi kockázatainak Képvisel testület részére történ bemutatása.
Az önkormányzat könyveiben található adósságállományra el írt
intézkedés végrehajtásra került. Kezességvállalásról szóló döntéskor a pénzügyi
kockázat a Képvisel testület részére nem kerültek bemutatásra.
Kezességvállalásból az évek során még egyszer sem nem keletkezett fizetési
kötelezettség, egy újabb kezesség vállalása el tt azonban minden esetben be kell
mutatni annak esetleges pénzügyi kockázatát.
Nem végrehajtott intézkedések:
1.) A polgármester nem terjesztette a Képvisel -testület elé Harkány város reorganizációs
tervét.
Az önkormányzat biztonságos, kiszámítható m ködést szolgáló reorganizációs terv
elkészült, de nem került a Képvisel -testület elé beterjesztésre.
Az intézkedés végrehajtásához a reorganizációs tervet a jelenlegi állapotnak
megfelel en a Képvisel -testület által történ jóváhagyás el tt aktualizálni
szükséges.
2.) Az adósságszolgálat teljesítése érdekében az intézkedési tervben el írtak ellenére
egyensúlyi tartalékot nem képeztünk.
Önkormányzatunknak nincs adósságállománya, az el írt kötelezettséget a meglév
kezességvállalás után kell alkalmazni.
Erre a célra két millió Ft összeg tartalék képzését javasoljuk.
3.) Az intézkedési tervben vállalt határid ben és azt követ en havi rendszerességgel nem
kerültek bemutatásra legalább három évre kitekint en a kötelezettségek finanszírozásának
forrásait.
Önkormányzatunk több évre kiható kötelezettséggel nem rendelkezik. A havi
rendszerességgel, legalább három évre kitekint en a kötelezettségek finanszírozási
forrásainak bemutatása oka fogyottá vált.
4.) A Harkányi Gyógyfürd Zrt pénzügyi egyensúlyi helyzetének stabilitása érdekében
intézkedési terv a Képvisel -testület elé nem került beterjesztésre.
A feladat végrehajtásának érdekében fel kell kérni a Gyógyfürd vezetését,
hogy a pénzügyi egyensúlyi helyzet stabilizálására tett intézkedéseiket ismertessék a
Képvisel -testülettel.
5.) A lejárt határidej szállítói állomány csökkentése érdekében a tartozások átütemezését –
dokumentáltan – nem kezdeményezték, részletfizetési megállapodásokat nem kötöttek.
Jelenleg a Kossuth utca térburkolásából származó kötelezettségünkön kívül nincs
hatvan napnál régebbi, lejárt határidej szállítói állomány. Javasoljuk kötelez
jelleggel el írni, hogy hatvan napnál régebbi tartozás nem állhat fenn. Lehet ség
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szerint a lejárt határidej szállítói állomány ne legyen harminc napnál régebbi. Ennek
betartására az adott ügyintéz , illetve felettese legyen kötelezett. Indokolt esetben a
hatvan napon túli tartozás csak a másik fél írásos hozzájárulásával legyen
engedélyezett. A lejárt határidej szállítói állomány alakulásáról és a megtett
intézkedésekr l a Képvisel -testület negyedévente kapjon tájékoztatást.
6.) Az Önkormányzat tulajdonában álló Harkányi Gyógyfürd Zrt.-t l felvett
kölcsönszerz dések szabályszer sége nem került felülvizsgálatra.
A Gyógyfürd l felvett kölcsön kiegyenlítésre került, annak szabályszer ségi
felülvizsgálata oka fogyottá vált.
Az itt felsorolt, végrehajtandó intézkedésekre a mellékelt intézkedési terv elfogadását
javasoljuk.

Határozati javaslat:

…/2015.(IV.21.) sz. Önkormányzati hat.:
Intézkedési terv elfogadása az ÁSZ által végzett
utóellen rzés kapcsán
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete az
Állami Számvev szék 2015.04.01-i felhívásának eleget
téve az utóellen rzés kapcsán az egyes,
a megállapításokban foglaltakat áttekintette, az
önkormányzat részére el írt kötelezettségeket tudomásul
vette, és az elvégzend feladatokról szóló Intézkedési
Tervet az el terjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
A Képvisel -testület felkéri a jegyz t és a pénzügyi
osztályvezet az Intézkedési Tervben foglaltak
folyamatos figyelemmel kísérésére, és azok betartására.
Határid : azonnal, értelem szerint
Felel s: jegyz , pénzügyi osztályvezet
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INTÉZKEDÉSI TERV
Harkány Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének Állami Számvev szék által
végzett utóvizsgálata során tett megállapításaira vonatkozóan

Az önkormányzat az utóellen rzésben foglalt megállapításokhoz az alábbiakban felsorolt
intézkedéseket kívánja megtenni pénzügyi egyensúlyi helyzet stabilizálása érdekében.

1.) Kezességvállalásról szóló döntéskor mutassa be a Képvisel -testületnek azok pénzügyi
kockázatait
Felel s:
Határid :

pénzügyi osztályvezet
minden kezességvállalás el tt

2.) Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik. A kezességvállalás után
keletkezhet kötelezettség érdekében képezzen egyensúlyi (elkülönített ) tartalékot.
Felel s:
Határid :

pénzügyi osztályvezet
2015.06.30.

3.) Terjesszen a Képvisel -testület elé reorganizációs programot a pénzügyi helyzet
stabilizálás a érdekében
Felel s:
Határid :

pénzügyi osztályvezet
2015.06.30.

4.) Terjesszen intézkedési tervet a Képvisel -testület elé a Harkányi Gyógyfürd Zrt.
pénzügyi egyensúlyi helyzetének stabilizálása érdekében.
Felel s:
Határid :

polgármester, Harkányi Gyógyfürd vezérigazgatója
2015.06.30.

5.) Kezelje az Önkormányzat szállítói állományát a szállítói kitettség és a jogszabályi
következmények elkerülése érdekében. Negyedévenként adjon tájékoztatást a Képvisel testület részére a lejárt határidej szállítói állomány alakulásáról és ezzel kapcsolatosan
megtett intézkedésekr l. Határozza meg a fennálló lejárt tartozások kezelésével kapcsolatos
feladatokat a feladatokért felel s személy megjelölésével.
Felel s:
Határid :

pénzügyi osztályvezet
els alkalommal 2015.04.30., egyébként folyamatos

6.) Tájékoztassa a Képvisel -testületet az intézkedési tervben el írt határid k alapján a
végrehajtandó feladatok teljesítésér l. Az intézkedési terv teljesítésér l szóló beszámolóval
egy id ben mutassák be az intézkedések pénzügyi egyensúlyi helyzetre gyakorolt
számszer sített hatását.
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Felel s:
Határid :

polgármester
2015.07.31.

Utóellen rzés során feltárt, további intézkedést nem igényl feladatok:
1.) A kötelez és önként vállalt feladatok számbavétele, besorolása összhangban van a
költségvetési gazdálkodás gyakorlatával. Újabb intézkedést nem igényel.
2.) Önkormányzatunk több évre kiható kötelezettséggel nem rendelkezik. A havi
rendszerességgel, legalább három évre kitekint en a kötelezettségek finanszírozási
forrásainak bemutatása oka fogyottá vált.
3.) A Harkányi Gyógyfürd l felvett kölcsön kiegyenlítésre került, a kölcsönszerz dések
szabályszer ségének felülvizsgálata érdektelenné vált.

Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete a 79/2015.(IV.21.) számú határozatával
hagyta jóvá.

Harkány, 2015. április 28.

Dr. Markovics Boglárka
jegyz
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Tárgy: A Díszpolgári cím valamint a
kitüntetések alapításáról és adományozásának
rendjér l szóló 8/2012. (V.14.) számú rendelet
módosításáról

EL

TERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK
2015. április 21-i ÜLÉSÉRE
5. Napirendi pont

Éva Ferenc
alpolgármester

EL TERJESZT :

Dr. Markovics Boglárka
jegyz

AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális
és Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:

-

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

8/2012. (V.14.)

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

Min sített többség

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

2. oldal el terjesztés
1. oldal rendelet módosítás

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:
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EL TERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2015. április 21. napján tartandó
rendes képvisel -testületi ülésére
EL TERJESZTÉS CÍME: A Díszpolgári cím valamint a kitüntetések alapításáról és
adományozásának rendjér l szóló 8/2012. (V.14.) számú rendelet módosításáról
EL TERJESZT : Éva Ferenc alpolgármester, Dr. Markovics Boglárka jegyz
EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyz

Tisztelt Képvisel -testület!
Harkány Város Önkormányzat képvisel -testülete 2012-ben új rendeletet alkotott az
önkormányzati kitüntetésekr l, amellyel egyidej leg hatályon kívül helyezte az azonos tárgyú,
2001. évben alkotott rendeletét.
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének i.) pontja rögzíti, hogy a helyi önkormányzat a helyi
közügyek intézése körében törvény keretei között önkormányzati jelképeket alkothat, helyi
kitüntetéseket és elismer címeket alapíthat.
Ilyen tárgyú rendelet megalkotására a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseir l szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdése ad
felhatalmazást az alábbi tartalommal: „24.§ (9) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat
képvisel -testülete, hogy rendeletben szabályozza az elismerés alapítását, az elismerés
elnevezését, fajtáit, az elismerésben részesíthet személyek körét, az évente adományozható
elismerések számát, az elismerés leírását, az adományozás feltételeit és rendjét, valamint az
elismerés viselésének rendjét, továbbá a díjjal járó jutalom mértékét, formáját és járadék
esetében annak id tartamát.”
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 42.§ 3.
pontjában foglaltak szerint a képvisel -testület át nem ruházható hatáskörében dönthet
kitüntetések és elismer címek alapításáról. Az ezzel kapcsolatos kérdések tárgyalása során az
Mötv. 46. § (2) a.) pontja alapján zárt ülést tart.
A jelenleg hatályos rendelet 1.§ a.)-h.) pontjai rendelkeznek az önkormányzati kitüntetések
típusairól, azok felsorolásáról. A rendelet 2-5.§-ai részletezik az egyes kitüntetések
adományozásának feltételeit, kritériumait, míg a 6. § a kitüntetések adományozásának rendjér l
szól.
A rendelet módosításának indoka:A képvisel -testület álláspontja szerint a 6.§ (1) bekezdését
– az egy alkalommal, azaz egy évben kitüntethet személyek számának b vítésére vonatozóan módosítani szükséges, tekintettel arra, hogy az eddigi gyakorlat szerint ilyen alkalomra igen
ritkán, semmiképpen sem éves rendszerességgel kerül sor. Emellett korrigálunk egy apróbb
hibát is, a 11.§ (2) bekezdésében az áll, hogy az elismerések, juttatások költségeinek fedezetét a
Hivatal éves költségvetésében kell biztosítani. Az önkormányzati kitüntetésekkel kapcsolatos
költségeket azonban mindenképpen Harkány Város Önkormányzat – és nem a Harkányi Közös
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Önkormányzati Hivatal – költségvetésében célszer feltüntetni, hiszen önkormányzati és nem
hivatali feladatról van itt szó. Ezen kívül a rendeletben hivatkozott bizottság neve is módosulna.
El zetes hatásvizsgálat:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ -a alapján, mint a lenti jogszabály
el készít je az alábbi el zetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható
következményeir l, melyr l az alábbiak szerint tájékoztatom a T. Képvisel -testületet.
A tervezett rendelet megalkotásának társadalmi hatása: A rendelet fenti tartalmú, kisebb
módosításával annak alkalmazhatósága jobban illeszkedik Harkány Város Önkormányzat
képvisel -testületének kitüntetések alkalmazásával kapcsolatos gyakorlatához, miszerint ilyen
alkalmakra ritkán – gyakran több éves szünetekkel – kerül sor. Célszer és indokolt, ha a
rendelet lehet vé teszi a képvisel -testület számára, hogy ezen ritka alkalmakkor döntése és
szándéka szerint a jelenleginél több személyt is kitüntetésben részesíthessen.
A rendeletalkotás gazdasági, költségvetési hatása: nem jelent s.
Környezeti és egészségi következménye: nincs ilyen hatás.
Adminisztratív következmények: nincs ilyen hatás.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: a rendelet módosításának esetleges elmaradása sem jár hátrányos
következményekkel.
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: rendelkezésre állnak.
A fentiek alapján kérem a T. Képvisel -testületet az el terjesztéshez csatolt módosító rendelettervezet elfogadására!
Harkány, 2015.április 13.
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Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének
…/2015.(IV….) önkormányzati rendelete
a Díszpolgári cím, valamint a kitüntetések alapításáról és adományozásának
rendjér l szóló 8/2012. (V.14.) számú rendeletének módosításáról

Harkány Város Önkormányzatának képvisel -testülete a 2011. évi CCII. törvény 24.§. (9)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i.) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
A Díszpolgári cím, valamint a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjér l szóló
8/2012. (V.14.) számú rendeletet – a továbbiakban: Alaprendelet – 6. § (1) bekezdése az alábbi
szövegre módosul:
„6.§ (1) A képvisel -testület évente maximum egy díszpolgári címet, három Harkányért
Érdemérem kitüntetést és két-két Turizmusért, Kultúráért és Civilekért Emlékérem elismerést
adományozhat.”
2. §
Az Alaprendelet 11.§-ának (1) és (2) bekezdése az alábbi szövegre módosul:
„(1) Az elismerésben részesített személyekr l és szervezetekr l a Harkányi Közös
Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet.
(2) Az elismerések, juttatások költségeinek fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében
kell biztosítani.”
3.§
Az Alaprendeletben a „Szociális, Kulturális, Oktatási és Sportbizottság” kifejezések minden
egyes esetben Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság szövegrészre
módosulnak.
4.§
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A képvisel -testület elrendeli jelen rendeletnek
az Alaprendelettel történ egységes szerkezetbe foglalását és kihirdetését. A rendelet
kihirdetésér l a jegyz gondoskodik.
Harkány, 2015. április …..

Baksai Endre Tamás
polgármester

Dr. Markovics Boglárka
jegyz

A rendelet kihirdetve:
Harkány, 2015. április ….
Dr. Markovics Boglárka
jegyz
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Tárgy: Jelenleg hatályos parkoló rendelet
módosítása
Melléklet: Rendelet tervezet

EL

TERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK
2015. április 21-i ÜLÉSÉRE
6. Napirendi pont

EL TERJESZT :

Dr. Lázár-Bognár Bernadett
aljegyz

AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Lázár-Bognár Bernadett
aljegyz

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális
és Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:

-

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

6/2001.(IV.23.)

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

Min sített többség

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

2. oldal el terjesztés
1. oldal rendelet tervezet

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:
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EL TERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2015. április 21.napján tartandó rendes
képvisel -testületi ülésére
EL TERJESZTÉS CÍME:
EL TERJESZT :
EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Tisztelt Képvisel -testület!
Az új parkolási rendszer kialakítása során áttekintésre került Harkány Város Képvisel -testületének a
parkolás szabályairól és a parkolási díjak meghatározásáról szóló 6/2001. (IV. 23.) sz. rendelete.
Ekkor nyert megállapítást, hogy a városban megvalósításra kerül esetleges beruházások kivitelez i
számára biztosítani szükséges a díjmentes parkolást a fizet zónákban, illetve a behajtást a korlátozott
forgalmú övezetbe. Ezen pontokkal került kiegészítésre a jelenleg hatályos parkolást szabályozó
rendeletünk.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13.§ (1)
bekezdése a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatok közé sorolja (2. pont) a gépjárm vek parkolásának biztosítását.
Az Mötv. 16/A. § az alábbiak szerint rendelkezik: „16/A. §11 A helyi közutakon, a helyi önkormányzat
tulajdonában álló közforgalom el l el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb
közterületeken közúti járm vel történ várakozási (parkolási) közszolgáltatást:
a)a helyi önkormányzat,
b) kizárólag e közszolgáltatási feladat ellátására alapított költségvetési szerv,
c) 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság, továbbá e gazdasági társaság 100%os tulajdonában álló gazdasági társaság,
d) önkormányzati társulás, vagy
e) a közterület-felügyelet
láthatja el külön törvényben szabályozottak szerint.”

Hatásvizsgálat
A tervezett rendelet megalkotásának társadalmi hatása: A rendelet megalkotásának
jelent s társadalmi hatása nincs.
A rendeletalkotás gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet megalkotásának költségvetést
érint jelent s hatása nincs.
Környezeti és egészségi következménye: A rendelet megalkotása nem jár ilyen jelleg
következménnyel.
Adminisztratív következmények: A rendelet megalkotása nem jár ilyen jelleg
következménnyel.
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Tisztelt Képvisel -testület! A fentiekre tekintettel kérem az alábbi rendelet tervezet
megvitatását és annak elfogadását.
Tisztelettel,
Dr.Lázár-Bognár Bernadett aljegyz

Mellékletek:

-

rendelet-tervezet
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Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének
…/2015. (IV.21.) számú rendelete
A parkolás szabályairól és a parkolási díjak meghatározásáról szóló 6/2001. (IV. 23.) sz.
rendelet módosításáról
Harkány Város Képvisel -testülete a közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 15/A § (1)
a.) pontjában, valamint a 48. § (5) bekezdésben meghatározott jogalkotói hatáskörében, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16/A §-ában
meghatározott feladatkörében eljárva aparkolás szabályairól és a parkolási díjak
meghatározásáról szóló 6/2001. (IV. 23.) sz. rendeletét ( a továbbiakban Ör.) az alábbiak szerint
módosítja:
1.§.
Az Ör. 8.§. az alábbi c) ponttal egészül ki:
„ c) polgármesteri döntés alapján különös méltánylást érdeml esetben a város érdekében
megvalósuló pályáztok, építési beruházások lebonyolítása esetén, annak id tartamára a
pályázatot, építési beruházást megvalósító személy/ alkalmazottja.”
2.§.
Az Ör. 14/A.§. az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A jegyz egyedi engedélyt adhat ki a város érdekében folyó pályázatok, építési beruházások
lebonyolítása céljából, a megvalósítás tartamára.”
3.§

Záró rendelkezés

(1)A rendelet 2015. április 01. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésér l a jegyz gondoskodik.
Harkány, 2015. ………………….

Baksai Endre Tamás
polgármester

Dr. Markovics Boglárka
jegyz

Kihirdetve:
Harkány, 2015. április
Dr. Markovics Boglárka
jegyz

Tárgy: A polgármester részére felhatalmazás
adása a TENKESVÍZ Víz- és Csatornam
üzemeltet Kft 2015.04.28-i taggy lésében a
szavazati jog gyakorlására

Melléklet:

EL TERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK
2015. április 21-i ÜLÉSÉRE
7. Napirendi pont

EL TERJESZT :

AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális
és Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

Baksai Endre Tamás
polgármester
Dr. Markovics Boglárka
jegyz

-

-

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

Egyszer többség

1. oldal el terjesztés
9. oldal melléklet

EL TERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2015. április 21. napján tartandó rendes
képvisel -testületi ülésére
EL TERJESZTÉS CÍME: A polgármester részére felhatalmazás adása a TENKESVÍZ Víz- és
Csatornam üzemeltet Kft 2015.04.28-i taggy lésében a szavazati jog gyakorlására
EL TERJESZT : Baksai Endre Tamás, polgármester
EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyz
Tisztelt Képvisel -testület!
Harkány és Siklós Város önkormányzatainak képviseletében Baksai Endre Tamás és Dr. Marenics
János polgármesterek 2015. április 9-én, április 28. napjára a napirendi pontok megjelölésével
kezdeményezték a Tenkesvíz Kft. (7800 Siklós, Gordisai u. 2.) taggy lésének összehívását.
A napirendi pontok címei az alábbiak:
1. Ügyvezetés beszámolója a 2014. évi tevékenységr l, gazdasági eredményeir l (üzleti jelentés
bemutatása)
2. Könyvvizsgáló jelentése a társaság 2014. évi gazdálkodásáról
3. A Felügyel Bizottság jelentése a társaság 2014. évi eredményeir l, tevékenységér l, az
ügyvezetés beszámolójáról
4. A társaság 2014. évi mérlegbeszámolójának elfogadása
5. Az ügyvezet részére felmentvény megadása
6. A társaság 2015. évi üzleti tervének el terjesztése, megvitatása, elfogadása
7. Siklós Város Önkormányzata meghiúsult apportja ellenértékének megfizetése
8. Rendelkezés Siklós Város Önkormányzata üzletrészér l
Harkány Város polgármestere a közös kérelemben megjelölt nyolc napirendi ponton kívül, április 13án beadott kérelmével egy további napirendi pont felvételére tett javaslatot.
9. Siklós Város Önkormányzatára engedményezett követelés után Harkány
Önkormányzatának a Tenkesvíz Kft. felé fennmaradó követelésének átütemezése

Város

A napirendi pontokra vonatkozó kiegészítéseket és határozati javaslatokat a csatolt anyagok
tartalmazzák.
A fentiekre tekintettel kérem a T. Képvisel -testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadják el.

Határozati javaslat
Felhatalmazásadása a TENKESVÍZ Kft. 2015.04.28-i taggy lésén a szavazati jog gyakorlásáról
Harkány Város Önkormányzat képvisel -testülete felhatalmazza Baksai Endre Tamás polgármestert
arra, hogy a TENKESVÍZ Kft 2015. 04.28. napján tartandó taggy lésén az el terjesztésben szerepl
kérdésekben és az ahhoz tartozó napirendi pontokban igennel szavazzon.
Határid : 2015.04.28.
Felel s: polgármester

Tárgy: Adó rendelet módosítása
Melléklet: Rendelet tervezet

EL

TERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK
2015. április 21-i ÜLÉSÉRE
8. Napirendi pont

EL TERJESZT :

Dr. Lázár-Bognár Bernadett
aljegyz

AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Lázár-Bognár Bernadett
aljegyz

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális
és Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:

-

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

14/2007.(XII.17.)

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

Min sített többség

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

2. oldal el terjesztés
4. oldal rendelet tervezet

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:
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EL TERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2015. április 21.napján tartandó rendes
képvisel -testületi ülésére
EL TERJESZTÉS CÍME:
EL TERJESZT :
EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Tisztelt Képvisel -testület!
Harkány Város Képvisel -testületének a helyi adókról szóló 14/2007.(XII.17.) rendeletét a bevezetésre
kerül online vendégnyilvántartással kapcsolatban, illetve az alkalmazás során felmerült hiányosságok
okán kell módosítani.
A Képvisel -testület által 2014. decemberében bevezetetett, a rendezési terv szerinti Üh. övezetbe
sorolt ingatlanok építményadó mentessége a rendelet eredeti szövegezése alapján kérelemre és csak
azon esetben volt adható, ha a kérelmez az életvitelszer ott lakást közüzemi számlákkal igazolta. A
kérelmek hiánypótoltatása olyan mérték adminisztrációs terhet ró az adóhatóság munkatársaira, hogy
hetekig ellehetetleníti az egyéb ügyekben történ ügyintézést. Fentiek miatt javasoljuk a mentesség
hivatalból történ biztosítását állandó lakosoknak számára.

A kötelez en alkalmazandó online vendégnyilvántartást szabályozó szakasz lehet séget adott az
önkormányzat által fenntartott nyilvántartó rendszer helyett egyéb elektronikus nyilvántartás
vezetésére is. Amennyiben hozzájárulunk ahhoz, hogy az önkormányzati nyilvántartás helyett más
elektronikus nyilvántartás is vezethet legyen, az önkormányzati rendszer létrehozása értelmét veszti,
ezért ezen lehet séget a rendeletb l kivettük.
Az idegenforgalmi adó mentesség szabályozásánál a rendelet tartalmazott egy olyan mellékletre való
hivatkozást, mely melléklet nem képezte részét a jelenleg hatályos rendeletnek. Ezt a hiányt pótoltuk
és a sorban következ sorszámmal elláttuk az új mellékletet.
Szintén az idegenforgalmi adó mentesség szabályozásánál a rendeletünk a hozzátartozó fogalmának
meghatározásánál a régi Ptk. szakaszát hivatkozta meg, ezt a hivatkozást aktualizáltuk az új Ptk.
vonatkozó szakaszának megjelölésével.
A módosítás tartalmazza a számlaszámok aktualizálását, illetve pótlását is azon adónemek
tekintetében, ahol nem tartalmazta a rendelet.

Hatásvizsgálat
A tervezett rendelet megalkotásának társadalmi hatása: Az online vendégnyilvántartó
rendszer bevezetése kis mértékben növeli a szállásadók adminisztratív terheit.
A rendeletalkotás gazdasági, költségvetési hatása: Az online vendégnyilvántartó rendszer
bevezetése segítheti az IFA beszedését és ellen rizhet ségét.
Környezeti és egészségi következménye: A rendelet megalkotása nem jár ilyen jelleg
következménnyel.
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Adminisztratív következmények: A rendelet megalkotása a Hivatal számára adminisztratív
terhek könnyítését vonja maga után.
Tisztelt Képvisel -testület! A fentiekre tekintettel kérem az alábbi rendelet tervezet
megvitatását és annak elfogadását.

Dr.Lázár-Bognár Bernadett aljegyz
Mellékletek:

-

rendelet-tervezet
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Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének
…./2015.(IV...) sz. önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló
14/2007.(XII.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Harkány Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 13. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában, 33. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. felhatalmazása és rendelkezései alapján a helyi adókról
szóló 14/2007.(XII.17.) sz. önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör) az alábbiak szerint
módosítják:

1.§.
Az Ör. 11.§. (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
„(3) Az építményadót 2 egyenl részben az adóév március 15.-ig és szeptember 15.-ig kell az
adóhatóság 50800173-15392914 számú építményadó számlájára befizetni.
2.§.
Az Ör. 17/A.§. (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
„(3) A telekadót 2 egyenl részben az adóév március 15.-ig és szeptember 15.-ig kell az
adóhatóság 50800173-15392866 számú telekadó számlájára befizetni.

3.§.
Az Ör. 26.§. (1) d) pont az alábbiak szerint módosul:
d.) aki az önkormányzat illetékességi területén lév üdül tulajdonosa vagy bérl je, továbbá a
használati jogosultság id tartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdül használati jogával
rendelkez lakásszövetkezeti tag, illet leg a tulajdonos, a bérl hozzátartozója, valamint a
lakásszövetkezet tulajdonában álló üdül használati jogával rendelkez lakásszövetkezeti tag
használati jogosultságának id tartamára annak Ptk. 8:1.§ (1) 2. pontja szerinti hozzátartozója.
4.§.
Az Ör. 26.§. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(2) A mentességi nyilatkozat formáját jelen rendelet 7. melléklete tartalmazza.
5.§.
Az Ör. 29.§. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Az adó beszedésre kötelezett az általa beszedett idegenforgalmi adót, a tárgyhónapot követ hó
15. napjáig kell Harkány Város Önkormányzatának tartózkodási id utáni idegenforgalmi
50800173-15392718 számlájára befizetni.
6.§.
Az Ör. 30.§.-a az alábbiak szerint módosul:

„30.§.
(1) A szálláshelyek üzemeltet i a Harkányi Turisztikai Egyesület és Harkány Város
Önkormányzata által üzemeltetett online elektronikus nyilvántartást is kötelesek vezetni
2015. június 1. napjától. A nem kereskedelmi szálláshelyet üzemeltet k 2015. december
31-ig a 6. számú melléklet szerinti adattartalomnak megfelel , a Harkányi Közös
Önkormányzati Hivatal által hitelesített papír alapú nyilvántartást (vendégkönyvet) is
kötelesek vezetni az önkormányzat által üzemeltetett elektronikus online nyilvántartás
mellett.
(2)Az önkormányzat által üzemeltetett elektronikus online nyilvántartáshoz való hozzáférést
és a rendszer használatát Harkány Város Önkormányzata térítésmentesen biztosítja a
szálláshelyek üzemeltet i számára.
(3)A rendelet 6. számú mellékletével megállapított papír alapú nyilvántartás tartalmazza: a
sorszámot, vendég nevét, születési nevét és idejét, lakcímét, állampolgárságát, útlevél,
személyigazolványának, vagy forgalmi engedély számát, érkezés napját és id pontját,
távozás napját és id pontját, eltöltött vendégéjszakák számát, az adóköteles vendégéjszakák
számát, a vendég vagy képvisel jének aláírását. A szálláshely üzemeltet je köteles
gondoskodni arról is, hogy a nyilvántartás a szálláshelyen folyamatosan vezetésre és
ellen rzésre alkalmas módon rendelkezésre álljon, továbbá a vendégellen rök ellen rzési
feladatának ellátása érdekében köteles biztosítani az egyéb vendéglistákba (utaslista, szoba
elosztási lista, stb.) történ betekintést.
(4)A szálláshely üzemeltet a szálláshelyre bejelentkez magánszemélyt haladéktalanul – a
szálláshely elfoglalását megel en – köteles e rendelet (3) bekezdésében foglalt adatok
teljes kör felvételével az online rendszerben nyilvántartásba venni.
(5)2015. június 1. napja után szálláshely szolgáltatási tevékenységet kezd adózó a
tevékenység megkezdését megel en köteles kérelmezni az elektronikus online
nyilvántartási rendszerhez szükséges felhasználói nevet és jelszót Harkányi Közös
Önkormányzati Hivatal M szaki Osztályán ügyfélfogadási id ben (7815 Harkány, Pet fi S.
u. 2-4.).
(6)Az (1) bekezdés szerinti vendégkönyvnek alkalmasnak kell lennie az adó alapjának, az
adó összegének, az esetleges mentességnek a megállapítására.
(7)Az adóbeszedésre kötelezett az adó összegét közli a magánszeméllyel és az adót beszedi.
Az adómentes tartózkodás jogcímér l az adóalany nyilatkozatát be kell szereznie, ennek
hiányában az adót meg kell fizetnie. A nyilatkozat formáját e rendelet 7. melléklete
tartalmazza.”
8.§.
Az Ör. az alábbi 41/A.§.-sal egészül ki:
„Az állandó és az ideiglenes jelleggel végzett ipar zési tevékenységgel kapcsolatban fizetend
adót az önkormányzat 50800173-15392794 számú számlájára kell megfizetni.
9.§
A rendelet kiegészül a 7. számú melléklettel.
10.§
Záró rendelkezés
(1)A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésér l a jegyz gondoskodik.
Harkány, 2015. ………………….

Baksai Endre Tamás
polgármester

Dr. Markovics Boglárka
jegyz

Kihirdetve:
Harkány, 2015. április
Dr. Markovics Boglárka
jegyz

7.sz.melléklet
Nyilatkozat
igénybe vett idegenforgalmi adómentességr l
Vendég neve:
Születési helye, ideje:
Érkezés – távozás napjai:
Adómentesség jogcíme:
(a megfelel jogcímnél szíveskedjék X-szel jelölni!)
18. év alatti életkor miatt:
Gyógyintézetben, fekv beteg szakellátásban vagy szociális
intézményben történ ellátás miatt:
Közép- és fels fokú oktatási intézménynél fennálló tanulói,
hallgatói jogviszony alapján:
(*)
Szakképzés miatt:
Szolgálati kötelezettség teljesítés miatt:
Hatósági, bírósági intézkedés folytán:
Harkányban székhellyel, telephellyel rendelkez vállalkozás, vagy
alkalmazottja, munkavállalója munkavégzése miatt: (**)
Vállalkozás neve: ……………………………………………………..
Székhelyének címe: …………………………………………………...
Vállalkozás adószáma: ……………………………………………….
Harkányban ideiglenes jelleg ipar zési tevékenységet végz vállalkozó,
vagy munkavállalója munkavégzése miatt:
(***)
Vállalkozás neve: …………………………………………………….
Székhelyének címe: ………………………………………………….
Vállalkozás adószáma: ………………………………………………
Üdül tulajdonosa vagy bérl je, továbbá a használati jogosultság
id tartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdül használati
jogával rendelkez lakásszövetkezeti tag, illet leg a tulajdonos, a bérl
hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdül

használati jogával rendelkez
lakásszövetkezeti tag használati
jogosultságának id tartamára annak hozzátartozója (Ptk. 8:1.§. (1)bek.
2. pont) ****
*
**

Csatolni kell az iskolalátogatási igazolást / hallgató jogviszony igazolását
Csatolni kell az igazolást, amely hitelt érdeml en igazolja a munkavégzés tényét
(munkáltatói aláírással, bélyegz lenyomattal kiállított igazolás)
*** Csatolni kell az igazolást, amely hitelt érdeml en igazolja a munkavégzés tényét
(munkáltatói aláírással, bélyegz lenyomattal kiállított igazolás)
**** Hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a
házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa;

Kijelentem, hogy az idegenforgalmi adómentesség a fenti jogcímen fennáll.
Harkány, 2015. ……………… hó …. nap
_______________________
vendég aláírása

